
 HORREBY VANDVÆRK a.m.b.a. 

 Midtvejen 1 - Horreby - 4800 Nykøbing F, CVR 8044 2329, horreby.vand@mail.dk, www.horrebyvand.dk 

 

    

 
 
Referat fra Horreby Vandværks generalforsamling, onsdag den 2. marts 2022. 
 
Kontakt til vandværket kan rettes til 
Formand Henrik Myssen – 27142037 eller 
Kasserer & Sekretær Arne Kørup – 23257285 
 
 
Horreby Vandværks generalforsamlingen onsdag den 2. marts 2022 i Horreby Gl. 
Skole. 
 
17 deltog i årets generalforsamling, hvor Preben Johansen blev valgt til dirigent.  
 
Bestyrelsens beretning: 
 
Beretningen er opdelt i 3 punkter og tager udgangspunkt i vores informationsbrev fra 
februar 2022.  

• Vandværkets drift 

• Øvrig information 

• Vandværkets økonomi 
 

Vandkvalitet: 
 
Vi har fortsat ingen udfordringer med pesticider i vores grundvand.  
Årets vandanalyser har alle været meget tilfredsstillende, og heller ikke seneste 
vandprøve, som er taget på selve vandværket den 27. jan 2022 viser nogen 
overskridelser. (Det er denne gang alene NVOC som driller lidt.)  
Så det skal vi igen være meget tilfredse med. Der tages jo løbende vandprøver både på 
ledningsnettet og hos udvalgte forbrugere, og hidtil altid med et godt resultat.  
Prøverne kan som altid ses løbende på vores hjemmeside under ”vandkvalitet.” 
 
Vandforbruget i 2020 
 
Der er i 2021 afregnet 101.799 m3 mod 100.801 m3 i 2020. Desuden har vi leveret 1.291 
m3 til vores nabo vandværker. De 8 største forbrugere, har aftaget 75% af det samlede 
forbrug i 2021. Svindet ligger tilfredsstillende lavt på 2,8% mod 3,0 % i 2020.  
Såfremt der er forbrugere, der oplever et reduceret vandtryk, kontaktes vores vvs-firma 
TroldemosensVVS på tlf. 6084 7883 for at få kontrolleret/renset filteret i måleren 
 
Vandværket drift: 
 
Driften af vandværket har kørt uden problemer i 2021. Vi har fået monteret en større 
adgang (låge) til vores forbeluftning på vandværket.  
Den planlagte opsætning af målerbrønde er næsten forløbet som planlagt.  
Målsætningen var at være færdig ved årets udgang.  
I januar/februar 2022 har vi fået opsat yderligere 17 målerbrønde af de i alt 20 brønde som 
manglede og de sidste 3 i løbet af denne måned.  
Herefter har alle forbrugere nu har fået opsat en brønd.  
Det har været et generelt godt forløb. Og med meget få tilbagemeldinger/klager fra 
forbrugere, hvor etableringen måske ikke helt har opfyldt forventningerne - eksempelvis  
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gen-etablerede fliser der ikke ligger helt som før, eller en indkørsel/græsplæne der har lidt 
overlast en kort overgang.  
Den megen nedbør har også drillet lidt i den forbindelse.  
De henvendelser har vi behandlet individuelt, og det er min klare opfattelse, at der generelt 
er leveret et godt stykke arbejde fra vores entreprenør og smed, og at ingen forbrugere 
sidder tilbage med ”uløste ” problemer.  
I samme forbindelse har vi afslutningsvis fået opdateret ledningskort og målerbrøndenes 
placering, ligesom der også er foretaget mindre ledningsarbejder /omlægninger, hvis der 
har vist sig behov for det. 
 
Vandmålere 
 
Vores vandmålere hos de enkelte forbrugere har nu siddet så længe at der var behov for 
enten et lovmæssigt check af tælleværket, eller en total udskiftning. Vi valgte at få checket 
det lovbefalede antal af de nuværende målere.  
Resultatet blev, de nuværende almindelige målere må sidde i målerbrøndene i yderligere 
tre år, hvorefter vi skal tage fornyet stilling til, hvad der skal ske.  
Den samlede omkostning udgjorde godt 40 tkr, hvormed vi så har ”købt” os yderligere 3 år 
til at overveje, hvad vi gør næste gang, herunder om vi skal tage den helt store investering 
i selvaflæsende elektroniske målere.  
Men det må vi se til den tid – og ikke mindst se i sammenhæng med vores øvrige 
investeringsbudget. 
 
BNBO 
 
Beskyttelse af vores drikkevandsboringer har i 2021 været et betydeligt tema, både 
landspolitisk og lokalt.  
Senest har vi i den lokale dagspresse kunnet læse om holdningen til spørgsmålet både fra 
Guldborgsund kommune, det lokale vandråd og repræsentanter fra lodsejerne.  
Og som bestyrelse modtager vi ugentligt information og skrivelser, som vi kan forholde os 
til, - ligesom der arrangeres en lang række tema-møder, workshops og andre samlinger, 
hvor vi kan klædes på til opgaven, som jo er at indgå en aftale med berørte lodsejere..  
 
Det bekræfter blot, at BNBO vil blive et endnu større tema i 2022.  
Horreby Vandværk skal finde en løsning vedrørende den ene boring på Mårvej, hvor vi har 
en god dialog med de berørte lodsejere.  
De to øvrige boringer ligger i byzone, og er derfor ikke omfattet af BNBO.  
Boringen på Mårvej er i øvrigt vores nyeste og primære boring, hvorfra vi henter 
hovedparten af vores grundvand  
Vi forventer at påbegynde en dialog med vores lodsejere i løbet af foråret – også for at få 
afklaret hvilken afregningsmodel der er interesse for.  
Samtidig skeler vi selvfølgelig til hvad nabovandværkerne gør. Bl.a. har Nykøbing 
vandværk flere boringer i lokalområdet.  
Målet er at kunne tilbyde en fornuftig erstatning som de pågældende lodsejere kan 
acceptere og ”leve med”. 
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Måleraflæsning 
 
Vi har fortsat ikke de store problemer med at få leveret de årlige måleroplysninger 
235 har indberette via www 
118 afleveret aflæsningskortet, heraf 50 for sent                 
  30 har ikke afleveret oplysningerne og vi har foretaget kontrolaflæsning 
 

 

Primære opgaver i 2021 
 
Som tidligere nævnt har check af vandmålere og opsætning af målerbrønde været de 
primære opgaver i 2021 – ligesom hele BNBO spørgsmålet har fyldt en del. 
 
Ny boring 
 
Nogen af jer kan måske også huske, at jeg tidligere har fortalt om udfordringer med at 
finde et egnet boringssted til en ny boring i nærområdet. Det er nu lykkedes at opnå 
enighed med kommunen om et areal, hvor alle kig i kortene tyder på, at det skulle være 
gode chancer for at finde ”godt” vand.  
Vi har også drøftet mulighederne med pågældende lodsejer, som ganske forståeligt er lidt 
afventende bl.a. ifht afklaringer vedr. BNBO – men ikke afvisende.  
Vi har ikke et akut behov, så vi afventer. 
 
Cybersikkerhed 
 
Hele spørgsmålet omkring EDB sikkerhed, herunder risikoen for at nogen udefra hacker 
sig ind i vores driftssystem, har vi også været nødt til at forholde os til.  
Vi har i den forbindelse fået installeret noget opdateret isenkram/firewall, som skulle 
forøge sikkerheden betydeligt. Men der gives jo ingen garantier i den verden.  
Vi kan kun forsøge at være på forkant hele tiden – og det er der mange der gerne vil 
hjælpe os med. 
 
Kommende opgaver i 2022 
 
BNBO vil også i 2022 komme til at fylde rigtig meget. Vi har alene 1 boring vi skal finde en 
løsning på, og det er nogle løsnings-orienterede lodsejere der er involveret.  
Så vi er ikke så bekymrede. !! 
 
Vi har 3 brandhaner i forsyningsområdet, som ikke benyttes –men heller ikke er blændet 
af. De udgør en ”blind-ende” uden cirkulation, og dermed en risiko for at danne dårligt 
vand. Det er en kommunal opgave at få disse fjernet.  
Der er tilsyneladende vilje, men ingen penge til at få løst opgaven.  
Vi har løbende presset på, og er blevet stillet i udsigt at vi måske kan få tildelt 30 tkr, hvis 
vi selv løser opgaven. Det gør vi så i løbet af året – og så må vi se om vi får 
omkostningerne dækket 
 
Boringen bag vandværket har ikke længere den tilgang af grundvand som tidligere.  
Det er gradvist blevet mindre gennem årene – hvilket også betyder at vi ikke pumper så 
hårdt fra den boring som tidligere. I bunden af pumperøret sidder en nogle filtre, der 
forhindrer større urenheder at trække med ind.  
Erfaringsmæssigt kan disse filtre stoppe til, både af urenheder og kalk.  
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Derfor har vi besluttet at få disse renset af et firma, der er specialister i det. Målet er at 
forøge tilstrømningen, og dermed kunne trække lidt mere fra den boring igen. 
 
Processpildevandet fra vandværket, har hidtil løbet via kloaksystemet ned til 
rensningsanlægget, hvilket har virket upåklageligt. Nu er der imidlertid udfordringer med 
kloakledningen fra området bag vandværket, som også giver de omkringliggende naboer 
problemer.  
Kommunen har besigtiget, og var indstillet på at lægge en ny ledning, da den gamle er 
faldet sammen flere steder.  
Der er så imidlertid andre myndigheder, der samtidig interessere sig for den tilladelse, som 
vandværket fik for 30 år siden til at aflede spildevand til det offentlige anlæg.  
Det er en ganske ny sag, men den skal vi nok komme til at døje med i løbet af året 
 
Vandværkets økonomi 
 
Det ser igen rigtig godt ud – indtægterne er på niveau med sidste år, mens 
driftsomkostningerne er reduceret med ca 50 tkr,.  
På bundlinien har vi et overskud på 230 tkr - (167 tkr i 2020)  
Og der er fortsat en solid bunke penge i kassen – godt 1.7 mio kr.  
Det er på samme niveau som i 2020, selvom vi i dette regnskab har afholdt de fleste 
omkostninger til opsætning af målerbrønde.  
Det er godt at have lidt at stå imod med – og investeringsbudgettet afspejler hvilken planer 
vi har.  
Men det vil Arne, sammen med regnskabet i øvrigt, komme meget mere ind på under 
dagsordenens punkt 3 og 4.  
Alle takster er i øvrigt uændret i forhold til de foregående år. De fremgår som altid af det 
senest godkendte takstblad, der ligger på hjemmesiden. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for godt samarbejde til vores 
samarbejdspartnere Troldemosens VVS og H.J.Entreprise.  
 
En tak skal også rettes til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2021.  
 
Herefter vil jeg stille beretningen til debat og give ordet til dirigenten. 
 
Der var spørgsmål til BNBO om hvordan man sikre at restriktionerne bliver overholdt, hvor 
vi indtil videre afventer udspil fra Plantedirektoratet. 
 
Desuden var der spørgsmål til ny boring, hvor vi nu har en klar aftale med kommunen og 
en god dialog med lodsejer og foretager os ikke mere før behovet opstår. 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
Regnskab 2021 og Budget 2022 
 
Kassereren aflagde regnskabet for 2021, som blev enstemmigt godkendt. 
 
Budgettet for 2022 og investeringsplan 2022-2025 blev enstemmigt godkendt. 
efter besvarelse af spørgsmål om kalkfjernelse samt udskiftning af ledning mod Falkerslev. 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling 
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