
Tørresø Strands vandværk 

c/o Otterup vandværk Andelsselskab, Strandvejen 6, 5450 Otterup 

 

Bestyrelsesmøde den 16. december 2021 

Tilstede: Nels Birkenfeldt (NB), Bjarne Pedersen (BP), Carl Aage Clausen (CC), Gary 
Lindberg (GL) og Jens Kjær (JK). 
 

Sted: Otterup Idrætscenter, Stadionvej 50, 5450 Otterup. 

Referent: Bjarne Pedersen 

 
Dagsorden:  

1.                 Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2.                Økonomi. 

3.          Vandværkets tilstand, herunder drøftelser vedr. afhjælpning af vandets               

indhold af desphenyl-cloridazon m.m. 

4.          Ledningsnettet. 

 5.                 Næste bestyrelsesmøde. 

6.                 Eventuelt, herefter er der bestilt bord til spisning kl. 18.30 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde: 

Referat blev gennemgået, godkendt og underskrevet uden bemærkninger af de 
fremmødte. 

2. Økonomi: 

Resultat- og balanceopgørelse per 30. november var rundsendt inden mødet. 

Der var en enkelt bemærkning omkring den vores andel af Pugholm udgifter var aktiveret, 
bestyrelsen mente at udgiften burde bogføres. 

Bestyrelsen vedtog at opkræve både tilslutningsafgift samt forbrug på 1. gang med forfald 
den 1. april for at sikre at værket har den nødvendige likviditet til dækning af udgifterne til 
den nye ledning til Hasmark samt værkets drift i 2022. 

3. Vandværkets tilstand m. v: 

Værket kører fortsat upåklageligt, der har dog været en mindre utæthed på tilgangen af 
råvand, dette er repareret. 
 
Pejlinger pr. 15. okt. og 15. dec. Viser at vandstanden i boringerne …130 og …132 er 



Tørresø Strands vandværk 

c/o Otterup vandværk Andelsselskab, Strandvejen 6, 5450 Otterup 

 

uændret efter at vi pr. 15. okt. stoppede med indvinding fra …132, hvilket er et godt tegn. 

4. Ledningsnet: 

Indholdet af desphenyl-cloridazon er under grænseværdien efter at boring 132 er 
(midlertidigt) taget ud af drift. I højsæsonen er boring 132 eller delforsyning fra Hasmark 
nødv. for at kunne dække behovet. 
 
NB oplyste at Rambøll/Otterup Vandværk har bekræftet at de ville kunne forsyne både 
Hasmark og Tørresø Strands Vandværk med 100% af det vand værkerne benytter, hvis 
nødvendigt.                                                                                                                         
NB arbejder på at få et forslag til afregning med Hasmark på banen, men dette afventer at 
Otterup V. og Hasmark får lavet en aftale og dette afventer at NK godkender den 
skitserede løsning; forbindelsen Ottterup-Hasmark-Tørresø. Det forventes at NK vil 
godkende på et møde den 21.dec. 
 
GL informerede om priserne på styret underboring af vandledning, priserne var på samme 
niveau som traditionel nedgravning. Bestyrelsen valgte derfor at fortsætte med det 
modtagne tilbud fra Bårdesø VVS & Energi, da der er færre risici ved denne metode. 

Stadig ingen brud på ledningsnettet siden januar 2018. 

5. Næste bestyrelsesmøde: 

Forventes at være torsdag den 10. februar 2022. 

6. Eventuelt:  

Bestyrelsen vil undersøge om opdatering af vedtægterne skal iværksættes, NK tager 
kontakt til Danske Vandværker og informerer på næste møde. 

Bestyrelsen vedtog at materiale der skal drøftes på bestyrelsesmøder skal være 
rundsendt senest 2 dage før mødet. 

Ingen bemærkninger 

 

 

  Referat godkendt den  
 
 
 

    _____________                     _______________           _______________ 
    Nels Birkenfeldt           Jens Kjær            Carl Aage Clausen    

 

    ___________                           _____________ 



Tørresø Strands vandværk 

c/o Otterup vandværk Andelsselskab, Strandvejen 6, 5450 Otterup 

 

    Gary Lindberg            Bjarne Pedersen 


