
  

 
 
 

Beretning, lørdag d. 10. 10. 2020. 
Andelsselskabet Rindby Vand 

  
En vandforsyning efter "Hvile i sig selv princippet" 

- Vi ejer selv forsyningsnettet. 
 

Besøg vor hjemmeside:  www.rindbyvand.dk 
 

 
Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde: 
Vi er stadig "den gamle bestyrelsen" - og dog. 
Vi i bestyrelsen følger godt med i, hvad der sker omkring os, hvad der kommer af nye 
kvalitetskrav fra myndighederne, godt formidlet af vor interesse - organisation 
"Danske vandværker" hvorfra vi iøvrigt har en del informationer om vand og 
vandkvalitet f. eks. medlemsblader "VANDPOSTEN" og ved at deltage i deres 
møder, vandværksmesse m.v. 
 
Beretningen herfra skal som bekendt afspejle arbejdet og driften i Rindby vand, 
hovedsagelig i 2019, men det er umuligt at undgå en omtale af, hvad 2020 har  
haft af udfordringer. 
 
I vore vedtægter§ 10 står der: Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i 
marts. 
Generalforsamlingen  var planlagt, - og var sågar også varslet til d. 28. marts 
 Men så kom pandamien Corona - virus / COVID-19 
  
Hele Danmark blev lukket ned. 
Vi måtte aflyse alt, herunder også den vedtægtsbestemte generalforsamling! 
 
Men drikkevandet flød ufortrødent ud i jeres vandhaner, og som sikkerhed for at 
vandkvaliteten var og er iorden, blev der udtaget vandprøver af laboratoriet til de 
normale kvalitets-parametre. 
 
Nu er der kun et halvt år til næste generalforsamling, spændende hvad de næste 
måneder bringer for os alle! 
 



 
 
 
 
 
 
Hvad skete der i 2019, specielt for Rindby vand? 
I 2019 sendte vi 66.513 m³ vand ud i forsynings-nettet, og der blev afregnet med  
66.299 m³ vand, - altså et spild på 0,32% eller 214 m³ vand. 
Der har været en svag stigning i vandforbruget gennem årene, men fælles for de 
seneste 10-12 år er, at vi har haft et vandspild på  langt under 1% 
 
Der har været 7-8 lækager, men alle på brugersiden - altså efter vandmåleren. 
Lige nu er der også en - noget højt vandudpumpning, måske 1,5 m³ for højt/ time. 
Jeg ser på nat-timerne, mellem kl. 2-3 og 3-4 her er vandforbruget normalt på laveste 
niveau.  
Når vi ser på sektioneringerne, kan vi også ca. se, hvilke områder der er problemer/ 
lækager. Der er sendt mail ud til brugerne i de berørte områder. 
I kan meget nemt kontrollere, om det er hos dig der siver noget vand:  
Når I mener at alle vandhaner er lukket i huset, ser I bare på vandmåleren. 
Det yderste ciffer til højre ( der angiver liter), skal stå helt stille. 
Gå eventuelt en lille tur, og kontroller så igen. 
 
På generalforsamlingen d. 30. marts 2019 blev budgettet -som sædvanlig - godkendt, 
herunder også projektet med udskiftning af vandmålere. 
3 VVS-firmaer blev indbudt i et såkaldt "underhånds-udbud" til at afgive et tilbud. 
Fanø VVS, Deres Blikkenslager og I.C.Nielsen. 
Der var ikke den store forskel i de afgivne tilbud, og efter nogle gevaldige sværdslag, 
og yderligere forhandlinger med 2 af tilbudsgiverne, gik opgaven til I.C.Nielsen. 
 
Vi var da så langt henne på året, at arbejdet først gik igang i foråret 2020. 
Arbejdet er nu næsten afsluttet, vel omkring uge 46. 
Der er enkelte adresser, hvor der på vandværks-siden er gamle stikledninger, der bør 
udskiftes inden arbejdet med udskiftning af vandmålere kan afsluttes. 
 
Vi har også godt gang i de bimålere, (GEO-displayer) der kan tilsluttes trådløs med 
en enhed til aflæsning inde i sommerhuset. 
Lidt overraskende, er der en del sommerhusejere der ikke holder deres 
vandmålebrønd ren og fri for bevoksning.  
Der er også nogle sommerhusejere der ikke ved hvor målebrønden er på grunden. 



Vi har vore kort over området, og ledningsnettet. alt det der er renoveret i vor tid, er 
indmålt og indberettet til LER (ledningsejer-registret). 
En sidegevinst ved denne udskiftning: efterhånden som vandmålerne udskiftes, 
registreres koordinaterne, så vi har mulighed for at checke rigtigheden af vor 
kortmateriale. 
 
Vandkvalitet: 
Der kommer løbende ændringer og stramninger i kvalitetskravene til drikkevand, 
herunder også hvor og hvordan vandprøverne skal udtages af laboratoriet. 
Den store ændring er, at en del vandprøver/ - analyser, der før blev udtaget ved 
afgang vandværk, nu skal udtages ved forbrugernes vandhane. 
For at kontrollere ledningsnettet, skal prøverne udtages, både som "straksprøve" og  
igen efter gennemskylning. 
I 2019, og for så vidt også i 2020 er alle vandprøver-resulteter, både de der er udtaget 
ved afgang vandværk og på vort ledningsnet med fine resulteter, altså under de 
fastsatte grænseværdier. Det er både de mikrobiologiske parametre men også 
pesticider, Uorganiske mikroforureninger (spormetaller) og nedbrydning - produkter. 
 
I de seneste år er der udtages masse - scrininger af pesticider og nedbrydningsrester 
flere steder i Danmark. Der er overraskende fund enkelte steder. 
 
Det har medført at der fra tilsynsmyndigheden er krav om nogle pesticider , som 
normalt kun indgår hvor der har været prof. kartoffelavl, prof. juletræs-produktion/ -
prof. klippegrønt eller prof. planteskole i indvindingsområdet. 
Ingen af delene har været i indvindingsområdet på Fanø i årtier, og er selvfølgelig 
under grænseværdierne. 
 
Tidligere var der 24 kendte pesticider i "pesticidpakken" nu er der ovre 40 pesticider 
derudover: Chlorphenoler, uorganiske forbindelser, kulbrinter og metaller, der 
systematisk undersøges for. 
 
Alle parametre viser resultater under grænseværdierne her på Fanø. 
I disse tider hvor der tales meget om forurening, virker det beroligende for os 
sommerhusejere at der er dokumentation for at drikkevandet er i orden! 
 
Det betyder også at drikkevandet i vore haner faktisk er bedre end det vi kan købe på 
flasker. - fortæl det til udlejerne. 
 
 
 
 



 
Udfordringen i 2019/ 2020: 
Hen over det sidste års-tid har der været flere uoverensstemmelser i bestyrelsen. 
Den første "lidt større" uoverensstemmelse" i bestyrelsen viste sig i februar måned i 
år, hvor  et bestyrelsesmedlem ikke kunne underskrive årsregnskabet. 
 
Vi har altid kunnet forhandle os til enighed på vore bestyrelsesmøder, snakke 
"ordentlig" om tingene - sådan skal det være!  
Men en "lidt ældre" og gennemgående bemærkning i revisionsprotokollatet,  
KUN stilet til bestyrelsen, gav anledning til en del splid (i bestyrelsen). 
Et spørgsmål om den interne økonomiske kontrol!  

 

Væsentlige mangler i interne kontroller.("Revisionsprotokollat af 19.februar 2020) 

Vi har drøftet den manglende funktionsadskildelse med ledelsen, som anderkender, at 

den er bekendt med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede 

fejl, mangler eller uregelmæssigheder, herunder misbrug af andelsselskabets aktiver, 

kan opstå og forblive uopdagede. 

 
En forespørgsel angående dette, til vor statsautoriserede revisor lød svaret sådan: 
FORMULERINGEN I REVISIONSPROTOKOLLATET ER HELT SÆDVANLIG, OG 
DET ANFØRES I ALLE VORE PROTOKULLATER, HVOR DER IKKE ER 
BEMANDING NOK I FORENINGENS REGNSKABSAFDELING TIL AT DER KAN 
ETABLERES DOBBELTPROKURA. 
 

Det skal lige tilføjes, at alle regninger fra håndværkere og leverandører m. fl. 
tilsendes formanden til gennemsyn/ kontrol om det aftalte er i orden og om det er den 
aftalte pris. dog ikke faktureringer til offentlige myndigheder som skat, moms Fanø 
kommune og Fanø vand. 
 

Vi lige fået en mail fra vor statsautoriserede revisor, Per Antonsen, hvor han skriver: 
 

Fra: Per Sander Antonsen <Per.S.Antonsen@dk.ey.com> 
Dato: 7. oktober 2020 kl. 07.26.17 CEST 
Til: Ejvind Andersen <elander03@gmail.com> 
Emne: Vedr.:� Rindby Vand� 

Hej Ejvind 
Tak for INFO 
Jeg synes det ser fornuftig ud, og jeg ser ikke behov for at i skal ændre i jeres 
økonomistyring.  
  
Med venlig hilsen / best regards 
 Per Antonsen | Statsautoriseret revisor  
Ernst & Young P/S 
 



Pludselig var det et spørgsmål om A-beskatning eller B-beskatning af  
bestyrelses-honorarer, og så  PLUDSELIG OGSÅ et spørgsmål om beskatning af 
kørselsgodtgørelse. 
 
Igen en forespørgsel til vor STATSAUTORISEREDE REVISOR, til SKAT og til 
juridisk afdeling i DANSKE VANDVÆRKER. 
 
Vi skal aldrig spørge for mange steder, for der var ikke nogen endegyldigt svar- 
Der var- og er- mulighed for begge dele afhængigt hvor svaret kom fra. 
Der er enighed om at hvis bestyrelseshonoraret B-beskattes skal kørsel også 
beskattes, hvis der A-beskattes, skal kørsel ikke beskattes. 
I første omgang må vi erkende at skat er myndigheden på det område. 
 
Jeg kan også tilføje at MIT honorar er gennem årene indberettet til SKAT som  
B-indkomst - og min kørselsgodtgørelse er også indberettet til skat 
Dog er 2019 indberettet som A-indkomst, og dermed betalt A-skat af honoraret. 
Bestyrelsen har aftalt at spørgsmålet bliver kulegravet straks - den nye bestyrelse 
samles, hvor myndighedernes afgørelse kommer til at afgøre spørgsmåler om A - 
eller B- beskatning 
=> Vi ønsker selvfølgelig at overholde dansk lovgivning. 
 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2019 (Det ene udelukkende med tilbudsgivningen 
på dagsorden). 
 
Vore bestyrelsesmøder/ mødedatoer er normalt aftalt flere måneder frem. 
I indkaldelsens dagsorden er der altid nogle faste punkter som 
=> Godkendelse af sidste referat. 
=> Godkendelse af dagsorden. 
=> Orientering. 
=> Økonomi. 
=> 
=> 
=> Eventuelt. 
=> Ny mødedato. 
 
Det er egentlig vor opfattelse (i hvert fald et flertal på 4 i bestyrelsen) at der er et 
passende antal bestyrelsesmøder, og at spørgsmålene skal frem på disse møder. 
 
Som en lille fodnote kan jeg da medtage, bort set fra selve administrations-delen, 
betaler vi selv for bredbåndsforbindelse, herunder computer,  iPad, telefon m.v. 
 



 
 
 
 
 
Der er forskellige spørgsmål fra brugerne omkring måleren og målebrønden, og 
hvad med vinterlukning? 

 
Iflg.  regulativet for Rindby Vand. 

 
 
 
 
Kan I finde jeres målebrønd? 
Se hele ledningsnettet på:  www.rindbyvand.dk – 
Forslag til vinterlukning:  
www.rindbyvand.dk – meddelelser/aftapshaner/vinterlukning. 

 
 
 


