
ULFSHALE VANDVÆRK 

Orienterende møde for andelshavere  

28.nov.2015 i Mønhallen. 

25 personer var mødt.   Bestyrelsen med afbud fra  Vagn Ove Petersen  og Peter Vagn Kousgaard. 

Ordstyrer:  Tony  I. Nielsen. 

Fmd. indledte. Vort vand er godt men vi kan ikke fortsætte med det nuværende værk fra 1968 

Uden store omkostninger. Der kan ske nedbrud. Vi har haft  en del reparationer. Udgifterne vil stige. 

Vedtægterne  pålægger  bestyrelsen at levere godt og relativt billigt vand. 

Under opførelsen af et nyt vandværk vil det gamle køre. Der vil dog  blive en pause på 3-4 timer, når det 
nye værk kobles til. 

Kommunen  kræver en nødforsyning.  Stege er ikke interesseret.  Udgiften vil andrage 1 mio. kr. Det nye 
vandværk vil  få to linjer og har dermed sin egen nødforsyning.  

Spørgsmål  fra salen: 

? Skal vi ikke have en ekstraordinær generalforsamling ved så stor en investering. Kunne vi ikke have koblet 
os til Stege ?   ! For  ½ år siden så  tingene anderledes ud.  Vedligeholdelsen af det nuværende værk vil over 
de næste 2 år bruge mange af byggepengene.  

? Har bestyrelsen besluttet sig for, hvad den foretrækker. Generalforsamling?   ! Vi har modtaget flere 
tilbud, men har ikke skrevet under. En kobling til Stege skal betales af UV. Stege har ikke vand til os. Vore 4 
boringer  à 2 stk kan lukkers enkeltvis ved forurening. Så har vi 3 boringer med rent vand. – Andre lokale 
værker er ikke interesserede. 

? Da boringerne ligger ret tæt, risikerer vi så ikke en generel  forurening.  !  Vi har et stort vandreservoir. 
.Skoven  var rejst for renhedens skyld. Ved en stor forurening måtte vi hente vand fra Vestmøn.  Vort  vand 
er af samme type som de andres. 

Ernst Øllgaard fra  fa .Kemic:  Vandet her er ret tilgængeligt.(Viste overheads om det nye værk).  

(Fmd. viste skemategning af det  nuværende værk, og forklarede funktionerne). Kravene til vandværkers 
beskyttelse er steget. 

? Hvad vil sådan et netværk  mellem vandværker koste. Hvad er Steges holdning ? Reservoirer ? ! en 
nødforsyning til Stege vil koste 1 mio. – og så vil vi stadig have et gammelt værk med åbne filtre. Et nyt vil 
have  lukkede tanke.  Til reparationer og fornyelser vil vi skulle bruge det samme som til et nyt værk. 
Bestyrelsen ønsker et nyt værk, som rækker ind i fremtiden.  

? Ønske om at høre Fmd.s  materiale, plus og minus, uden afbrydelser. 



!  Fmd: et nej på en ekstraordinær generalforsamling vil være uantageligt. Vi kan ikke vente, til værket 
bryder ned,  eller pengene er brugt til fornyelser.  Det gamle værk kan stilles til andelshavernes disposition 
efter nye ideer.  

(Derpå gennemgik Fmd. gangen i det nye anlæg). 

 ? Kan man gå ned i de lukkede tanke og rense   ! Ja, i dem alle. Der er mandehul i toppen. 

? Sørger best. for en procesgaranti.  ! (Øllgaard) Ja.  Kemic vil leveregodt vand. Alle vore anlæg er i  orden. 

? Er hele anlægget rustfrit.  ! Ja, det er vedligeholdelsesfrit efter bestyrelsens ønske.  

?  Hvor mange værker laver Kemic om året.  ! i snit 4. 

? Hvad er byggetiden  ! Typisk 8 måneder. 

? Bliver der plads til evt. kulfilter ?   ! Ja.   

Fmd:  ledningsnettet kan sektionsvis lukkes ved evt. forurening.  

? Er der 3.7 mio. i kassen   ! Pengene er  bundet forskelligt op og frigives efterhånden. De kan hæves straks 
mod rentetab. Renterne er jo lave.  Der bliver penge nok. Vi har 4.4 mio.! Vi har indhentet 3  tilbud på 
bygninger (ca. 1 mio.), nyt værk ca 2-2½ mio,  og stadig en bankreserve på 750.000 kr.  

? Kan der spares på driftsøkonomien. !  Elforbruget bliver lavere, ned til ca. 30 %.   Pumperne vil køre på 
60% af nuværende. 

? Vedligeholdelse.  ! De første 7 måneder er gratis. Et årligt eftersyn vil koste ca. 4000 kr. I alt ikke over 
10.000 kr årlig.  ! Vi regner med at spare 150.000 kr årlig på vedligeholdelse. ! Kemics tilbud er det bedste af 
de tre. ? Hvad med forbindelse til det øvrige Møn.  ! Stege og Udby er ikke interesserede.1 

? Kan der udvindes mere vand-  ! Ja, for eks kan vi sælge til Stege for 8 kr pr. m3, som så sælges videre der 
til 30 kr.  

?  Hvad er det nye værks kapacitet. ! 35000 m3 årlig.  300 m3 pr .døgn  over 20 timer.  Der er store 
sæsonudsving.  En ordning med Udby vil jævne forbruget. 

?  Hvornår   !  Vi håber på en byggetilladelse pr. febeuar 2016, og en åbning af det nye værk midt 20216. 

 (Gunnar Kriege)    Hjemmesiden er meget nødvendig Især  ved driftsforstyrrelser. Skriv til den. 

Vi beder om alle mail-adresser,  og gerne mobilnumre  (for påkommende tilfælde).  

Fmd afsluttede. Vi er åbne for forhandlinger med andre. Ingen skal gå fra vor dør uden en kop vand. 

                                                                                                        / Aaeni 

ORDSTYRERS UNDERSKRIFT: 

                                                             
1 Nogle tal er usikre, bl.a. grundet dårlig akustik i salen. 



 

 

 

   

                                                             
i  


