HORREBY VANDVÆRK
Andelsselskab – Kirkevej 5 - Falkerslev - 4871 Horbelev, SE 8044 2329, www.horrebyvand.dk tlf. 5443 8112

Presseinformation fra Horreby Vanværks generalforsamling, den 11. marts 2010.

Horreby Vandværks beretning til generalforsamlingen den 11. marts 2010.

Udpluk fra formanden Jan Lise’s beretning
Vi har i år fået 1 enkelt ny andelshaver på Mårvej og vi er herefter i alt 340 andelshavere.
Vi har i 2009 afregnet 85.484 m3 mod 82.790 m3 i 2008. Stigningen på 11% kan som
nævnt i vort informationsblad henføres til landbruget medens privatforbruget er faldet med
ca. 5%. Vort svind ligger tilfredsstillende lavt på under 5%. Det er fortsat vore 9 største
forbrugere der aftager mere end halvdelen af vor udpumpede mængde.
Vi har nu gennemført udskiftningen af det sidste stykke af vor gamle eternitledning på
Nykøbingvej og forventer nu at kunne koncentrere os om opsætning af stophanebrønde
de steder, hvor stophanen alligevel skal repareres samt forbedre vandforsyningen steder
hvor forbruget er steget.
Vore vandanalyser, har ikke givet anledning til ekstraordinær aktivitet og analyserne kan
ses på vor hjemmeside eller dit drikkevand på www.geus.dk
(De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
Vor Landinspektør har nu indtegnet alle vore ledninger i LER og alle henvendelser
vedrørende placeringen af vort ledningsnet skal rettes til vor landinspektør.
I denne vinter har vi oplevet flere sprængte vandmålere og kan kun opfordre vore
forbrugere til at holde målerne frostfrie så en udgift på næste kr. 2.000,- undgås og vi
undgår at skulle lede efter unødig vandspild.
Omlægningen af driften til Harmonisk vandindvinding over døgnets 24 timer har betydet en
større stigning i vort el-forbrug. Vi har opsat el-bimålere på boringspumper, beluftning samt
udpumpningen så vi nu ved hvor forbruget bliver brugt.
Men inden vi foretager os yderligere, har bestyrelsen besluttet at få et uvildigt firma til at
gennemgå vort vandværk og har kontaktet Vand&Teknik, der har stået for det nye
vandværk i Øster Toreby og de forventes at gennemføre analysen i løbet af denne måned.
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Vi har deltaget i Foreningen af Vandværkers temadage og Vandrådets tema-møde, der
denne gang blev af på Øster Toreby Vandværk
Pr. nytår har vi skiftet software leverandør fra BJ-datas Aqua system til Rambølls systemer
indenfor private vandværker. Skiftet skyldes, at Aqua systemet ikke længere ville blive
supporteret og systemtilrettet, hvorfor alternativet havde været at skifte til Aqua’s nye
server baserede system. Prismæssigt er Rambøll’s system lidt billigere i årlige
omkostninger og der er større fleksibilitet i adgangen til systemet, hvor det er muligt at
have en kopi liggende f.eks. hos formanden.
Vort Regnskab for 2009 blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i sidst i januar
sammen med budgettet for 2010. Revisionen var på besøg den 9. februar. Der er foretaget
indeks regulering af enkelte priser i Taksbladet pr. 1. oktober 2010, hvor indskuddet til
forsyningsledninger er hævet med 1.000,- og grundafgiften med 5 kr. i kvartallet.
I 2010 vil vi udskifte alle målere således vi igen opfylder målerdirektivet. De nye målere vil
kunne sidde i 6 år.
Jan Lise sluttede sin 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.
Desuden takkede han bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.
Herefter aflagde kasserer Arne Kørup herefter regnskabet (kan ses andet sted på
hjemmesiden), der efter nogle enkelte uddybende spørgsmål blev godkendt sammen med
budgettet 2010.

Til bestyrelsen blev
Jimmy Bergholtz, Falkerslev, Preben Johansen, Listrup og Arne Kørup genvalgt.
Som suppleanter blev Kim Busk Jensen og Per Tambourg genvalgt
Som revisor blev Peter Palle genvalgt

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med
Jan Lise som formand
Preben Johansen som næstformand og
Arne Kørup som kasserer og sekretær

