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Presseinformation Fra Horreby Vandværks generalforsamling den 26. marts 2009.
Preben Johansen, Listrup blev valgt som dirigent.
Formanden Jan Lise’s beretning indeholdt oplysning om at vandværket i 2008 havde fået 2 nye
andelshavere, én på Mårvej og én på Falkerslevvej og vandværket har i alt 339 andelshavere og Jan
Lise fortsatte med at oplyse:
”Som forventet er vort vor udpumpede mængde steget i forhold til sidste år, idet vi har fået en ny
storforbruger. Udpumpningen er steget med i alt 11.819 m3 til i alt 82.790 m3 og som nævnt i vort
informationsblad ligger svindet tilfredsstillende lavt på under 5%.
Som det fremgår af regnskabet er der nu en balance mellem det opkrævede grundgebyr og den
forbrugsafregnede mængde på omkring de 280 tusind kr.
Det kan også oplyses at vore 9 største forbrugere aftager mere end halvdelen af vor udpumpede
mængde.
Ellers har året 2008 været en form for stabiliserings år for vandværket, hvor vi har høstet
erfaringerne efter udskiftningen af styretavlen til et nyt Styrings- Registrering og
Overvågningssystem – det såkaldte SRO anlæg. Sammenkoblingen af SRO- anlægget med vort
alarmsystem giver nu optimal sikkerhed.
Der har været stor ekstern interesse for systemet – således har vi sammen med vor leverandør
Contech i årets løb afholdt åbent hus arrangement for andre vandværker ligesom Contech har vist
det frem ved lukkede arrangementer for interesserede vandværker.
Som jeg nævnte sidste år kan vi nu (gennem en sikker ”VPN - forbindelse”) overvåge driften via
nettet hjemmefra eller hos en serviceudbyder, men en løbende fysisk overvågning og gennemgang af
vandværket er stadig nødvendig for at sikre et godt vandmiljø og til imødegåelse af almindelig
slidtage. Vi kan allerede nu notere os, at vi er mindre sårbare ved ferieafvikling, sygdom og
lignende.
Vort nødstrømsanlæg testes som aftalt 2 gange om året. I år har vi gennemført 4 timers produktion
via nødstrøm, hvor SEAS-NVE skulle omlægge forsyningsledningen ved den gamle mejerigrund.
Vi har i 2008 fået taget lidt flere analyser som krævet i henhold til de i lovens fastsatte antal
vandanalyser. Generelt må vi sige, at de er tilfredsstillende, men NVOC-værdien ligger på mellem
4,3 og 4,8 hvor nuværende grænseværdi er på 4,0. Det er desværre i 2 af vore 3 boringer værdien
overskrides. Resultaterne kan ses på vor hjemmeside.
Efter vi nu kører med alle tre boringer i døgnets 24 timer – også kaldet harmonisk vandindvinding
– kan vi blande vandet fra de tre boringen, men da de to af boringerne har for højt NVOC tal på
hhv 5,3 og 4,9 er det svært helt at komme ned under de 4,0 selvom den ældste boring ligger under
med 3,4.
Vi er ikke ene om dette problem hvor mere en 50 vandværker over hele landet har denne forekomst i
grundvandet. Der ses pt. på muligheden for at give dispensation for værdier op til 6,0 hvorefter der
kun er 18 vandværker tilbage som vil være ramt, og vi vil undgå at gennemføre nye boringsanalyser
eller i værste fald finde nye indvindingspladser.
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Guldborgsund Kommunens tilsyn med vandværket blev afholdt i juni måned, hvor deres besøg ikke
gav anledning til større bemærkninger men enkelte forbedringer. Tilsynsrapporten kan ses på vor
hjemmeside.
Kommunen har desuden indledt arbejdet med at revidere kommunens vandforsyningsplaner, hvor
første kortlægning er modtaget her i marts og vi skal give tilbagemelding inden udgangen af
måneden.
På ledningsnettet har vi etableret flere stophanebrønde, hvortil forbrugerens måler er flyttet, nogle
steder er forbrugerens jordledning til huset udskiftet fra jernrør til PEL-slange, for herved at undgå
vandspild ved når jern rørerne bliver tæret.
Dette har vi set eksempel på et enkelt sted på stikledning til forbruger på Nykøbingvej, hvor bruddet
var tæt på den gamle eternitledning.
Derfor har vi også besluttet at skifte det sidste stykke gammel eternitledning og tilhørende
stikledninger samtidig med vi opsætter måler-/stophanebrønde og tilbyder at give et bidrag til
forbrugerens udskiftning af jordledning hvor denne er et jernrør. Dette arbejde blev besluttet i 2008
og der blev indhentet priser fra 2. Vandværket har benyttet sig af de billigste tilbud og forventer at
være færdig inden påsken i år.
Vandrådet i Guldborgsund Kommune er kommet godt fra start og har næste alle private
vandværker med. I det gamle forsyningsområde Stubbekøbing er der kun et enkelt vandværk der
endnu ikke har tilmeldt sig. Vandrådet har indledt arbejdet med fællesregulativ i kommunen, og
netop nu er i gang med at drøfte andet udkast til regulativ efter det første udkast blev trukket tilbage
efter klage fra Vandrådet der blev indgivet til Miljøankenævnet. Når regulativet er på plads vil dette
afløse vort nuværende regulativ fra 1998.
Vandrådet har på vegne af alle vandværker forhandlet nye fordelagtige priser på vandanalyser,
hvor det står vandværkerne frit enten at benytte Eurofins (det gamle Steins) eller Miljølaboratoriet
(det gamle Rovesta). Vi vil fortsætte vor aftale med Miljølaboratoriet og herved opnår en anseelig
besparelse i forhold til nuværende aftale.
Vi har deltaget i Vandrådets tema-møde, der blev afholdt på Danhotel Vesterskoven i Nykøbing,
hvor sikring af vandforsyningen var på dagsordenen. Indlægget blev afholdt af Driftleder Per
Jensen, Lolland Kommunes Vandforsyning.
For at holde omkostningerne i Vandrådet nede sker løbende kommunikation mellem Vandrådet og
vandværker via email.
Jeg har løbende afholdt møder med vores landinspektør for at lægge sidste hånd på vore
ledningsplaner så de kan blive indberettet til LER. Vi har indtil videre ligeledes aftalt, at det er vor
landinspektør, der udlevere vores tegninger til de entreprenører som har behov herfor, hvilket vi må
betale et mindre beløb på pr. ekspedition.
Vort Regnskab for 2008 blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i først i februar sammen
med budgettet for 2009. Revisionen var på besøg den 16. februar. Taksbladet for 2009 er holdt
uændret i forhold til priserne i 2008, hvor vi ændrede på gebyrerne. Vi har nu besluttet, ikke at
udskrive checks mere så forbrugere der skal have penge tilbage og ikke er tilmeldt PBS vil skulle
oplyse konto ellers vil beløbet blive overført til næste forbrugsperiode.
Som følge af den finansielle situation i landet forventer vi, der vil gå et stykke tid inden vi får et
større antal nye andelshavere.
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Ellers går opgaven i 2009 med at optimere driften og her har vi kig på vore dykpumper i
boringerne. Det bliver anbefalet, at vi skifter til nye energibesparende pumper i stedet for
nuværende hvor alle er mere end 10 gamle og en enkelt næsten 30 år. De tre pumper belaster vort
strømforbrug med halvdelen af forbruget.
I 2010 vil vi udskifte alle målere således vi igen opfylder målerdirektivet. De nye målere vil kunne
sidde i 6 år.
Jeg vil sluttede min beretning med at rette en tak til vor vandværksbestyrer Bent Olsen, der hele
tiden har sørget for at vort vandværk holdes rent og pænt eller rettere sagt i miljømæssigt fin stand.
Jeg vil også sige bestyrelsen og vore samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2008”
Efter enkelte bemærkninger blev formandens beretning taget til efterretning, så det må konkluderes,
at det udsendte informationsblad sammen med beretningen har dækket drift og hændelser i 2008.
Kasserer Arne Kørup fremlagde regnskabet for 2008, der blev godkendt ammen med budget 2009.
Til bestyrelsen var der genvalg til de tre der var på valg.
Jan Lise, Falkerslev
Dan Jacobsen, Listrup
Bent Olsen og Jørgen Hilleke, Horreby
Til suppleanter blev
Kim Busk Jensen, Horreby og
Per Tambourg, Listrup genvalgt.
Til revisor blev
Bjarne Jensen, Horreby genvalgt.

