Horreby Vandværks generalforsamling den 29. marts 2012.
25 deltog i årets generalforsamling, til dirigent blev Peter Palle valgt.
Formandens beretning:
Året har været præget af flere store aktiviteter
1. Rensning/gennemskylning af ledningen mod Listrup ogFalkerslev.
2. Renovering af vore boringer
3. Udskiftning af vor beluftningsblæser
4. Virket Vandværks forbrugere er nu andelshavere i Horreby Vandværk
5. Ny forsyningsledning til ny kostald, der vil aftage ca. 20-25% af vort vand.
6. Nødforsyning til en lille del af Horbelev Vandværks forbrugere i 4 måneder, og 3 uger til
Systofte – Nr. Ørslev Vandværk, hvor vi i en periode fordoblede vor udpumpning
Jeg vil her i min beretning starte med sammenlægningen med forbrugerne i Virket Vandværk, hvor
vi allerede i april fik henvendelse herom fra bestyrelsen for Virket Vandværk. Efter drøftelser for og
imod blev vi hurtigt enige og Øernes Revision gennemgik og sagde god for den økonomiske side af
sagen. Guldborgsund Kommune deltog ligeledes i de første drøftelser, hvilket gav Horreby
Vandværk sikkerhed for, at vi kunne få hævet vor indvindingstilladelse, hvilket endnu ikke er sket.
Henvendelsen skyldes primært at Virket Vandværk fremadrettet ikke kunne forsyne ny
storforbruger med op til 23.000 m3 vand og øvrige forbrugere, der kun aftager ca. 3.500 m3, uden
at skulle ud i meget store investeringer, der var baseret på kun én boring. Fra Horreby Vandværks
side ville vi efter al sandsynlighed skulle overtage storforbrugeren og Virket Vandværk kunne have
fortsat leverancen til sine ca. 40 forbrugere, hvis de foretog de af Kommunen og firmaet Dahlgaard,
Holbæk påpegede store investeringer.
Herefter ville der ikke være økonomi til en senere sammenlægning, hvor forbrugerne i så fald skulle
ud og hente indskudskapital for at komme med i Horreby Vandværk. Sammenlægningen blev
godkendt på Virket Vandværks to ekstraordinære generalforsamlinger i august. I Horreby
Vandværk tog bestyrelsen beslutningen om sammenlægningen idet der var tale om en mindre
stigning på ca. 4% i forhold til daværende vandmængde.
Efterfølgende er det lykkedes os at sælge vandværksbygningen til den nye ejer af Virketvej 23 og
boringen er lukket af Nysted Brøndboring.
Den nybygede kostald har i 2011 aftaget ca. 14.000 m3, der i 2012 vil stige til 16.000 m3 for senere
igen at være oppe på 23.000 m3.
Der er lagt ny og større ledning fra Tønnesen og ned til den nye kostald og ledningen er videreført
ned til Virket/Sibirien
Den største mængde vand leveres mellem kl. 04:00 og 07:00 og igen mellem kl. 16:00 og 19:00
hvor der efter det oplyste skal leveres op til 8 m3 i timen.
Som vi har nævnt i vort informationsbrev så går ca. 67% af hele produktionen til de 10 største
forbrugere i området svarende til ca. 60.000 m3 – heraf er det de 5 største, der aftager ca. 50.000 m3
eller ca. 56%.
Vor gennemskylningen af ledningsnettet har medført en mere stabil vandleverance, der ikke
indeholder aflejringer fra rørsystemet, men jeg får stadig henvendelser om at vores vand er meget
kalkholdigt. Til dette er der desværre kun at sige – ja – det er det. Der er flere der reklamere med at
minimere kalkproblemerne, men de tekniske beviser mangler for de løsningerne som vandværket
må bruge.
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Vore boringsrenovering har er forløbet meget tilfredsstillende, idet det viste sig ved den første
boring på Nykøbingvej ved Beiers, at der var hul i forerøret, der betød, at vi fik jordpartikler og
andet ned i vor boring og videre ind på værket. Boringen har i lighed de to andre fået nyt forerør ,
ny pumpe og stålrør som stigrør. Selvom to af de nye pumper er større end de gamle, så har vi
reduceret strømmen en smule.
Det viste sig, der var hul på stigrøret i boringen bag ved vandværket, hvilket betød, at det ikke var al
vandet, der kom op fra boringen, men sendte noget af råvandet tilbage i boringen. Vi kunne også se,
at pumpen brugte dobbelt så meget strøm som de to andre.
Den sidste boring på Mårvej har vi sat op i et overjordisk borehus, som igen er hævet over terræn.
Dette skulle sikre mod nedsivning i boringen, som ligger meget tæt på industribygningen Clausens
automobiler, som Kommunen dog har stoppet efter at taget er styrtet sammen.
Ændringen af vort beluftningssystem med opsætning af mindre blæsere har nu kørt et halvt år og vi
er ved at finjustere beluftningen. Tidligere havde vi én stor blæser der gav 160 m3 luft i timen og
som der på det sidste har været svigt på med nødvendig tilkald af teknikere på hvilket som helst
tidspunkt på døgnet.
Nu var vi opsat to ens blæsere til forbeluftningen der yder op til 80m3 luft i timen og som køre
skiftevis hver anden dag. Til mellembeluftningen har vi opsat en meget lille blæser, som efter de
seneste analyser giver den nødvendige mængde ilt – der stadig ligger højt i forhold til lovkravene.
Udskiftningen til nye blæserne har været en økonomisk gevinst på strømforbruget, idet de nye
blæsere samlet kun bruger en tredjedel i forhold til den gamle blæser.
Samtidig med indkøring af de nye blæsere er vores styringsanlæg også kaldet SRO anlæg blevet
opgraderet til seneste version, der har en meget bedre råvandsindvindingsstyring. Opgraderingen er
sket på vor PC på værket, der er fra 2007, og som nu i de sidste måneder er begyndt at svigte, og
dermed nok er det svageste led i hele vandbehandlingsprocessen.
Vi er i gang med at indhente tilbud på udskiftning af PC’eren incl. flytning af hele SRO-styringen.
Ud over Virket Vandværks forbrugere har vi ingen nye forbrugere fået i 2011, Virket Vandværks
egenkapital primo året indgår i vores egenkapital og den nye storforbruger har betalt ekstra indskud
for den noget større vandleverance. I 2012 har vi den glæde, at der igen bliver bygget og vi vil få en
ny forbruger først i april.
Vi har i 2011 som nævnt i vort informationsblad leveret 91.109 m3 mod 99.593 i 2010 målt for
begge de gamle vandværker. Nedgangen på de 10% vurderes at skyldes den meget våde sommer.
Vort svind ligger tilfredsstillende lavt på ca. 3,9%. Som vi også nævnte sidste år så bliver vi også
ramt i kølvandet af finanskrisen, hvor vi nu kan mærke, at flere forlader deres ejendomme som
insolvente og vi må se i vejviseren efter vort tilgodehavende. Ved mange af dødsboerne er i samme
situation. Netop nu har vi 5 sager som ikke er afgjort.
Måleraflæsningen i december er forløbet tilfredsstillende, men vi har også denne gang været
nødsaget til at gennemføre kontrolaflæsninger, hvor vi ikke har modtaget aflæsningsoplysningerne.
Ved næste aflæsning vil nyt software fra Rambøll blive taget i brug, hvor oplysningerne der
registreres via internettet lægges direkte ned på den enkelte forbrugeres oplysninger i vores
opkrævningssystem fra Rambøll. Den enkelte forbruger vil have mulighed for at se hvad der blev
indberettet i 2011.
Der har i årets løb været afholdt flere arrangementer såvel i Vandværksforeningens regi som i
Guldborgsund Vandråd.
Jeg har sammen med vores vandværksbestyrer deltaget i vandkvalitetskursus, temalørdag og
vandværksbestyren har desuden deltaget på kursus i vandværksdrift.
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Kasseren har deltaget i det seneste kursus i budget,regnskab og takstfastsættelse, herunder også den
nye fælles kontoplan for vandværker .
Bestyrelsen har igennem hele 2010 haft en sag anlagt af en enkelt forbruger, der gennem sin
advokat ikke mente han skulle betale ekstra grundafgifter, selvom ejendommen er udvidet med flere
registrerede boligenheder indrettet som ferielejligheder. Ved byggesagens begyndelse i 2003 er vi
desværre - som vi ellers skal - ikke blevet kontaktet og eventuelle misforståelser kunne have været
ryddet af vejen inden etableringen af de ekstra boligenheder/lejligheder. Sagen var ved sidste
generalforsamling nået så langt, at vi var blevet stævnet og skulle møde i retten i april 2011. Rettens
afgørelse faldt ud til Horreby Vandværks fordel og forbrugere skal betale for det nye antal
boligenheder. Desværre for Vandværket blev sagen kørt som en småproces sag, hvilket betyder, at
sagsøger højest får en regning på kr. 2.500,- af vore advokatudgifter resten ca. 14,5 tusinde kr. har
vi måttet bogføre under administrationsomkostninger. Rådgivningen fra Vandværksforeningen
skulle vi ikke betale, men de kan desværre ikke stille advokat til rådighed, hvorfor vi er blevet
belastet af denne ekstra udgift.
Vore vandanalyser, har ikke givet anledning til ekstraordinær aktivitet, selvom vort NVOC tal
stadig ligger for højt i rentvandsanalyserne. Efter boringsrenoveringen er alle tre boringer under
maximum grænsen på de 4,0.
Vinteren har denne gang kun medført én sprængt vandmåler, hvilket vi gerne vil takke vore
forbrugere for, at de har sørget for at frostsikre installationen, således vi undgår at skulle lede efter
unødig vandspild.
Vi har som bestemt i målerdirektivet udskiftet alle vores målere, der nu kan sidde i seks år inden de
igen skal udskiftes. Udskiftningen er ikke forløbet så let idet kong vinter er kommet i vejen. I 2012
vil turen komme til målerne i Virket, hvor vi netop har holdt møde med vor Rygaards VVS om
opgaven og der er information på vej ud til hver enkelt forbruger i Virket.
.
Vort Regnskab for 2011 blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i februar sammen med
budgettet for 2012 samt vort investeringsbudget over de næste 5 år.
Jeg vil slutte min beretning med at sige bestyrelsen og vore samarbejdspartnere tak for et godt
samarbejde i 2011.
Herefter vil jeg stille beretningen til debat og give ordet til dirigenten.
Efter debatten, der bl.a. omhandlede
Vandværkets investeringer, der blev oplyst på sidste års generalforsamling i forbindelse med budget
2012, men rykket frem på grund af driftsproblemer.
En enkelt forbruger kunne ønsker, der var afholdt en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse
med sammenlægningen med Virket, hvor formanden kunne oplyse, at i forhold til antal forbrugere
og vandforbrug vurderede bestyrelse, at dette kunne klares i bestyrelsen, specielt i lyset af at
Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan pålagde Horreby Vandværk at overtage forsyningen,
hvis Virket Vandværk ophørte. Dette blev støtte af en anden forbrugere, der havde oplevet det
samme med et vandværk på Sydfalster, hvor kommunen gik ind.
Målerudskiftningen i Virket
Vandværkets udgift til advokat i forbindelse med en forbrugers etablering af ferielejligheder.
Vandtrykket , der generelt var tilfredsstillende, men hos en enkelt var lavt og en anden hvor det
efter forbrugeren stadig lå højt.
Forslag til etablering af ringforbindelse mellem forsyningsledningerne Listrup og Virket, en
strækning på 900 meter, samt eventuelt udskifte eksisterende til en større.
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Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Årsregnskabet for 2011 blev gennemgået af kasserer Arne Kørup, efter enkelte uddybende
spørgsmål fra generalforsamlingen blev regnskabet for 2011 enstemmigt godkendt.
Budget 2012 og
Vandværkets investeringsplan for de nærmeste 4-5 år indeholder:
•
Målerudskiftning i Virket og ændringer vedrørende forsyningsledningerne.
•
Udskiftning af rentvandspumperne på værket, der er mere end 20 år gamle
•
Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne, når disse skal have foretaget ændringer af
deres stikledning/jordledning,
•
Skylleautomatik til at skylle med luft og vand samtidig, hvilket i dag udføres manuelt,
når dette er nødvendigt ca 24 gange i løbet af året.
•
Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev, idet denne desuden er
ringforbindelsen til og fra Horbelev Vandværk, i lighed den større ledning, der i
2005 blev lagt mod Systofte-Nr.Ørslev Vandværk.
•
Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem).
Investeringer løber op i mere end to millioner kroner.
Budget 2012 og investeringsplanen blev enstemmigt godkendt
Til bestyrelsen blev
Preben Johansen, Listrup og Arne Kørup, Horreby genvalgt og Anders Kappel, Virket nyvalgt
Som suppleanter blev
Kim Busk Jensen, Horreby og Bjarne Jacobsen, Listrup genvalgt
Som revisor blev Peter Palle genvalgt.
Under eventuelt takkede Jørgen Thesbjerg for bestyrelsessamarbejdet i forbindelse med
sammenlægningen.
Formanden bød herefter velkommen til Anders Kappel i bestyrelsen og takkede Jimmi Bergholtz
for sit arbejde i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med
Preben Johansen, som formand, Jan Lise som næstformand og Arne Kørup som kasserer og
sekretær.

For notatet,
Arne Kørup
54447287 23257285
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