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Den 22. februar 2022 
 

Kværndrup vandværks generalforsamling 
 
Tilstede: 6 forbrugere, kasserer og 5 fra bestyrelsen.  
                     
Velkomst ved bestyrelsesformand Arne Svendsen. 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent:  Henning L. Hansen foreslået og valgt. Henning indledte med at 
konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt iht. vedtægterne. 

2) Valg af stemmetællere: Gitte Østbjerg og Tove Svendsen og blev foreslået og valgt. 

3) Bestyrelsens beretning: Bestyrelsesformand Arne Svendsen fremlagde beretning for året 
2021 – se bilag 1. Forsamlingen godkendte beretningen. 

4) Godkendelse af regnskab for 2021: Det reviderede regnskab blev gennemgået af Arne 
Svendsen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

5) Godkendelse af budget for 2022: Budget for 2022 blev gennemgået af Arne Svendsen. 
Budget for 2022 blev godkendt af forsamlingen. 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Thomas Bang Christensen og Jens 
Østbjerg. Begge modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, og begge 
eksisterende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt.  

Valg af suppleanter: Foreslået blev Carl Einer Skytte Mågevej 4, 5772 Kværndrup og 
Daniel Sindal Jensen, Kløvervej 16, 5772 Kværndrup. Begge blev valgt enstemmigt. 

7) Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet. 

8) Eventuelt: Det blev drøftet om vandforbruget fremover vil bevare status quo, eller vi kan 
forvente et yderligere fald i vandforbruget? 

 
Dirigent Henning L. Hansen takkede forsamlingen for god ro og orden og en saglig debat. 

 
Ref.: Henning L. Hansen 
 
 
Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2021  
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Bilag 1: 
Den 22. februar 2022 / AS 

 
Generalforsamling – bestyrelsens beretning for 2021 

 

Velkommen til årets generalforsamling. Så kom vi næsten ud af COVID-19, og kan igen holde 
generalforsamling som i ”gamle” dage her i slutningen af februar måned. 

 

Produktionstal og vandtab.  

Ved udgangen af 2020 var vi 1052 forbrugere. I løbet af 2021 er der etableret nye vandstik, og vi 
er nu oppe på 1060 forbrugere / andelshavere. 

 

Vandsalget i 2021 blev opgjort til 184.692 m3. Det er 0,5% mindre end i 2020 (185.582 m3) 

Udpumpning i 2021 er opgjort til 205.418 m3. Det er 5,6% mindre end i 2020 (216.861 m3) 

Vandsalget er altså gået lidt ned, men udpumpningen er endnu mere ned. Det betyder, at vandtabet 
er faldet i år – fra 14,4% i 2020 til 10,1% i 2021. Med et vandtab på 10,1% ligger vi lige over den 
magiske grænse på 10% hvor der skal betales statsafgift af vandtabet. 

I slutningen af 2020 og første halvår 2021 har vi arbejdet på at finde utætheder på systemet, og har 
fundet en række lækager, så vi nu ligger meget fornuftigt på udpumpning ift. forventet salg. Vi 
forventer derfor at 2022 bliver med et mindre vandtab end 2021 – altså under 10% vandtab. 

 

 
 

 

Vandkvalitet. 

Med hensyn til Arsen-koncentrationen i drikkevandet ligger vi normalt på 3-4 mikrogram/liter, og 
grænseværdien er på 5 mikrogram/liter. Vi overholder altså grænseværdien med en rimelig margen, 
men forventer os en bedre situation i forbindelse med en kommende nye boring. 

I løbet af de seneste år er der fundet flere ”nye” typer pesticider i danske grundvands-boringer, og  
vi kan også spore nogle typer pesticider, som fx: DPC, DMS og BAM. Alle fund ligger dog under 
grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter.  
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Ny vandboring. 

På grund af højt Arsen-indhold i en tidligere vandboring ved Kværndrup, har vi siden 2014 kørt 
med kun 5 grundvandsboringer. Det betyder at vi ikke har den ønskede forsyningssikkerhed, idet vi 
i mange situationer er afhængig af at alle 5 boringer er kørende.  

Arsen er et naturligt forekommende grundstof i jordbunden mange steder i Danmark, men det må 
ikke forefindes i drikkevandet i koncentrationer større end 5 mikrogram/liter. 

Derfor indledte vi i 2015 et omfattende arbejde med at finde en ny kildeplads og en ny boring. 
Datagrundlaget for at finde en egnet kildeplads er statens kortlægning af grundvandsressourcerne i 
hele Danmark. Kværndrup og omegn er også blevet undersøgt på kryds og tværs, og firmaet 
Orbicon har udarbejdet dataanalyserne for Staten i vores område.  

I 2017/2018 gennemførte vi en prøveboring i et område 3 km syd for Kværndrup. Desværre kunne 
boringen ikke yde ret veget vand, og samtidig kunne vi desværre konstatere flere pesticider i 
boringen. Desværre måtte derfor opgive dette første kildeplads-projekt, og vi arbejder derfor nu på 
at finde et nyt kildeplads-område vest for Kværndrup.  

Projektet med at finde en ny kildeplads / ny vandboring er et langvarigt og omfattende projekt, også 
økonomisk. Den samlede projektsum for en vestligt beliggende vandboring vil formentlig komme 
op på mindst 3 mio. kr. inkl. råvandsledning, hvilket betyder at vi skal lånefinansiere en del af 
projektet. 
 

 

Renovering af ledningsnet. 

Her i 2021 har vi renoveret ca. 400 meter lang strækning langs Svendborgvej fra Forsamlingshuset 
og op til Kløvervej. Strækning var problematisk og blev et dyrt projekt, men det var nødvendigt for 
at styrke ledningsnettet. 

En del af vores ledningsnet er relativt gammelt og flere steder trænger det til at blive udskiftet. 
Ledningsrenovering vil være en fast del af de årlige reinvesteringer over de kommende år. 

 

 

Nedlæggelse af brandhaner. 

Brandhaner tilhører kommunen (Faaborg-Midtfyn Kommune). Brandvæsenet bruger i dag langt 
mindre vand til brandslukning, hvilket betyder at der i løbet af 2020/2021 er nedlagt 27 brandhaner 
på FMK’s regning. Vandværket har overtaget enkelte af brandhanerne, som nu er malet blå. 

Nogle har oplevet gener ifm. lukning af forsyningen omkring en brandhane. Vi beklager de gener. 

 

 

Øvrige forhold. 

Det gode samarbejde med vandværkerne i Gislev og Ryslinge fortsatte også i 2021. Blandt andet 
gennem et årligt fællesmøde med de 3 bestyrelser.  

Det helt stærke kort i fællesskabet med Gislev og Ryslinge er fortsat nødforsyningen mellem de 3 
forsyninger. Nødforsyningspunktet, der ligger i Gultved (ved mekanikeren). 
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Hermed tror jeg vi har været omkring alle væsentlige aktiviteter omkring 2021 og samtidig nævnt 
de væsentligste forhold, der vedrører 2022. 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vore lokale håndværkere for et godt arbejde og samarbejde 
– det fungerer rigtig fint. 

Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen, værkpasseren og kassereren for et rigtig fint arbejde og 
samarbejde i en dejlig positiv ånd. Vi har igen haft et godt år i en god tone   

 

 

Arne Svendsen, Formand 
 


