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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, den 19. marts 2015. 

 

Kontakt til vandværket kan rettes til 

Formand Preben Johansen –  21610993 eller 

Kasserer Arne Kørup – 23257285 

 

Horreby Vandværks generalforsamlingen den 19. marts 2015 i Virkethus. 

 

18 deltog i årets generalforsamling, hvor Peter Palle blev valgt til dirigent.  

 

Formanden Preben Johansens beretning: 

 

Året 2014 har der været sat fokus bivirkningerne af vandsektorloven og en revision af loven er 

blevet sparket til hjørnespark, men vi håber fortsat at de folkevalgte politikere vil se på ændringer af 

loven så det primært er de store kommunale vandselskaber som skal opfylde det store regelsæt og 

være skattepligtige. Vandsektorloven gælder i øjeblikket for alle vandværker med en udpumpet 

mængde på over 200.000 m3. 

 

Vandværkerne har i 2014 arbejdet med at foretage en kvalitetssikring af vandforsyningsanlæggene 

og indføre et kvalitetsledelsessystem.  Horreby Vandværk har anskaffet ledelsesværktøjet Tethys, 

som er anbefalet af Foreningen af Private Vandværker, FVD. Alt sammen foranlediget af 

Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013, hvor opgaverne skulle være afsluttet 

inden udgangen af 2014. 

 

Registreringerne og opfølgningen i systemet giver godt grundlag for et kommende 

generationsskifte, som ikke ligger så langt ud i fremtiden.  

 

Desuden har vi med udgangspunkt i FVD og Vandrådet i Guldborgsund Kommune anbefalinger 

udarbejdet en total beskrivelse af vandværket, en tilstands- og risikovurderingsrapport samt en 

handleplan for de noterede bemærkninger i risikovurderingsrapporten. Materialet er præsenteret for 

bestyrelsen og vi har aftalt en detaljeret gennemgang på første bestyrelsesmøde efter denne 

generalforsamling.  

 

Midt i februar har vor drifts ansvarlige præsenteret vor løsning for Guldborgsund Kommunens 

tilsynsmedarbejdere, der var tilfreds med løsningen af opgaven for Horreby Vandværk, og erkendte, 

at der er meget registreringsarbejde forbundet med kvalitetssikringen.  

 

Til gengæld er det fremadrettet betydeligt nemmere for andre at tage over, hvis der pludselig skulle 

blive behov herfor.  

Lovkravet om gennemførelse af hygiejne – og drifts kursus er også opfyldt, idet Arne Kørup, har 

gennemført og bestået de to kurser. 

Det kan også nævnes, at Arne Kørup sidder i bestyrelsen for Vandrådet i Guldborgsund Kommune 

hvor han er kasserer og sekretær. 

Desuden har vi i år oprettet et medlemskab hos DANVA, som ikke stemmeberettiget medlem, idet 

vi har opfattelsen af at de er lidt længere fremme i skoene, når det drejer sig om kontakten overfor 

det politiske system.  

 

Den 26. marts 2014 udsendte Naturstyrelsen ny bekendtgørelse nr. 292 om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg, hvor der bl.a. er fokus på information til forbrugeren om 

vandforsyningen og vandets kvalitet. 
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Det er præciseret hvad der skal informeres om til forbrugerne, hvilket vi hele tiden har opfyldt med 

udsendelse af den årlige information som også kan læses på vor hjemmeside. Bestemmelserne giver 

nu mulighed for at informere forbrugerne via hjemmeside, hvilket vi i år har benyttet os af op til 

denne generalforsamling, idet vort informationsmateriale, regnskab, takstblad samt seneste 

vandanalyser ligger på hjemmesiden og kan downloades herfra. 

 

Denne gang har vi alligevel valgt at udsende en indkaldelse til hver enkelt andelshaver, men næste 

år vil vi benytte annoncering i Ugeavisen og placere alt materialet på vor hjemmeside. I år har vi 

sparet dermed sparet produktionen af 400 sæt informationsmateriale og næste år yderligere portoen 

for udbringningen og kun benytte vandværkets hjemmeside. 

Det er fortsat muligt at rekvirere materialet via et af vore bestyrelses-medlemmer. 

 

I 2014 har Naturstyrelsen også udarbejdet vejledning til nyt regulativ som vandværkerne skal 

implementere i løbet af 2015, her har Vandrådet i Guldborgsund Kommune taget over og 

udarbejder oplæg til nyt regulativ som bliver behandlet på Vandrådets repræsentantskabsmøde den 

21. maj, hvorefter det skal drøftes og behandles med Guldborgsund Kommune. I forhold til seneste 

regulativ som Kommunerne stod for er det nu de enkelte vandværker som har opgaven. I dette 

tilfælde med god hjælp fra Vandrådet. 

 

Her i 2015 barsler miljøministeren med 9 nye initiativer til at beskytte vores drikkevand samt 

smartere benyttelse af vandet. 

Der er afsat yderligere 227 mio.kr. til grundvandskortlægning 

Bedre beskyttelse af følsomme sandjord mod sprøjtemidler 

Bedre beskyttelse af grundvandt mod pesticider 

Områder omkring drikkevandsboringer skal beskyttes bedre 

140 mio.kr. til skovrejsning 

Nemmere at genbruge vand og bruge sekundavand 

Lettere for kommunerne at reducere kalkindholdet i vandet 

Reduktion af vandtab 

Grundvand til køling og opvarmning. 

 

Flere af disse initiativer vil også påvirke vort vandværk og boringer. 

F.eks. muligheden for at genbruge vores skyllevand, set i lyset af at når Kloaknettet i Horreby By 

bliver separeret og vi på et tidspunkt skal udskifte vores slam beholder, der er mere end 40 år 

gammel, vil kunne indgå i disse initiativer. 

 

Det mest spændende for vore forbrugere er tankerne om at reducere kalkindholdet i vandet, hvor der 

i øjeblikket kører et forsøg i Kalvehave Vandværk som vi følger og har aftalt at blive præsenteret 

for når det er indkørt, men med tiltaget fra ministeren kan der komme andre og mere spændende 

løsninger til gavn for vore forbrugere. Men alt har sin pris. 

 

Der kan også komme yderlige vedrørende beskyttelse af vore boringer, hvor de to vi benytter ligger 

i bymæssig område og den tredje kræver ekstra forbehandling før den er optimal. Vi afventer 

rapport fra Danwatec, som har lovet at komme med forslag til, at denne igen kan sættes i normal 

drift, hvor metan indholdet på 8 mg/l bliver blæst af til under 0,1 mg/l inden forfiltrene. 

I første omgang forventes det, at vi skal opsætte et udsugningsanlæg i forbeluftningen og foretage 

hyppigere rensning af forbeluftningen, hvor vi i dag renser én gang om året. 

 

Som skrevet i vort informationsblad har vi afregnet 104.526 m3 i 2014 hvilket er en stigning på 9% 

i forhold til 2013. Vores 9 største forbrugere aftager 73% af den samlede udpumpede mængde. Vi 

kan glæde os over vi har et meget begrænset svind på 1,1%. 
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Vi må konstatere, at der nedlægges flere og flere huse, i 2014 blev der nedlagt 3 og vi har i 

øjeblikket 18 ejendomme som kun betaler den faste afgift, idet der intet forbrug er på ejendommen. 

Flere af disse må vi se i øjnene, at de vil blive nedlagt og dermed mindre fast afgift til vandværket. 

 

I 2014 har vi udskiftet halvdelen af forsyningsledningen gennem Virket og samtidig opnået en 

tilfredsstillende ringforbindelse, mellem Nykøbingvej på den ene side og Møllesøvej på den anden 

side. Samtidig har berørte forbrugere fået opsat målerbrønde og nye stikledninger hertil. 

Vores gamle samlebrønd i Virket som var placeret på Virketvej nr. 18 er nedlagt og stophanerne 

flyttet ud i rabatten. 

 

På vandværket er der opsat hegn og på værket er de to sidste distriktsmålere udskiftet. 

 

Vor vandindvindingstilladelse er blevet fornyet og hævet fra 70.000 m3 til 130.000 m3 årligt 

gældende frem til 25. november 2023. 

 

Flere af vore bestyrelsesmedlemmer har i årets løb deltaget i foreningen af private vandværkers 

eller Vandrådet i Guldborgsund Kommunes temamøder, der giver større baggrundsviden 

vedrørende udfordringerne indenfor vandforsyningssektoren. 

 

Vandværksforeningen etablerede sidste år et teknisk udvalg, men 2 repræsentanter fra hver af de 5 

regioner. Vi kan glæde os over, at udvalget har valgt Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning 

som formand for rådet, der i sidste uge aflagde årsrapport over deres arbejde. Der er behandlet 25 

tekniske spørgsmål på rådets 4 møder som er afholdt rundt om i landet. Alle har adgang til såvel 

spørgsmål som svar på FVD’s hjemmeside, hvor to af hovedemnerne er tilbagestrøms-sikring og 

videregående vandbehandling, som ikke er uvæsentlig for alle vandforsyninger.  

 

Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der er et råd under vandværksforeningen og som har alle 

vandværker i kommunen som medlemmer, har afholdt flere temamøder, der har været med til at 

klæde os på til de nye krav om kvalitetssikring m.v. Der har også været lejlighed til at besøge 

Væggerløse og Sydfalster Vandværker. 

 

Møderne i vandrådet er også med til at lette dialogen mellem de enkelte vandværker, hvilket åbner 

op for et tættere tværgående samarbejde lokalt. 

 

Horreby Vandværk har indledt en møderække med vore nabovandværker, hvortil vi har 

ringforbindelser, hvor vi har indledt med Karleby Vandværk. Vi mener selv at mødet har været 

givtigt og er med til at gøre dagligdagen lettere når vi skal levere vand til hinanden. Møderne med 

Horbelev og Systofte-Nr.Ørslev vandværker er endnu ikke aftalt men er på det forberedende stadie. 

 

Vi har løbende ajourført vor ledningsregistrering, hvor seneste opgravninger er blevet GPS opmålt, 

og var godt rustet til de gennemførte kloakprojekter. 

Udgiften til landinspektøren kan også ses af regnskabet. 

 

Vore vandanalyser er tilfredsstillende og har ikke givet anledning til ekstraordinær aktivitet, vort 

NVOC tal har på det seneste ligget under 4,0, hvilket også gælder seneste analyse fra den 6. januar 

2015.  

  

Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt og mere end halvdelen har benyttet sig af at kunne 

indberette vandmåler tal på nettet her til nytår. 
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Vort Regnskab for 2014 blev sammen med budget 2015 og takstblad  behandlet og godkendt på 

bestyrelsesmødet i den 5. februar sammen med vort investeringsbudget over de næste 5 år, hvor 

opgaverne er specificeret i vort informationsblad og beløbsmæssigt løber op i mere end 2 mio.kr.  

 

 Udskiftning af 2 rentvandspumper på værket, der er 28 år gamle  

 Udluftningssystem i vores forbeluftningskammer 

 Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne når disse skal have foretaget ændringer af deres 

stikledning/jordledning,  

 Udskiftning af vandværkets tagbeklædning i 2016 eller 2017 

 Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev og Virket på den resterende 

strækning når forbruget viser behovet herfor. 

 Udskiftning af øvrige ledninger i takt med at behovet ændrer sig. 

 Følgeopgaver fra kvalitetssikringen som endnu ikke er endeligt prioriteret 

 Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem, løsning ej besluttet).  

 Nyt slamopsamlingsbassin når nuværende engang skal udskiftes  

 Udskiftning af målerne i henhold til kontrolsystem for målere i drift. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til bestyrelsen, vores vandværkspasser og vore 

samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2014. Herefter vil jeg stille beretningen til debat og 

give ordet til dirigenten. 

 

Efter enkelte uddybende spørgsmål og forslag om ringforbindelse mellem Virket og Listrup blev 

beretningen taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2014 præsenteret af Arne Kørup blev enstemmigt godkendt. 

  

Budgettet for 2015 blev ligeledes sammen med vandværkets 5 årrige investeringsplan på over 2 

mio.kr. godkendt enstemmigt. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Til bestyrelsen blev Per Tambour og Dan Jacobsen, Listrup, Jan Lise, Falkerslev og Henrik Myssen, 

Horreby genvalgt. 

  

Som suppleanter blev  

Morten Tønnesen, Horreby nyvalgt og Bjarne Jacobsen genvalgt 

 

Revisor Peter Palle blev genvalgt 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 

Preben Johansen som formand 

Jan Lise som næstformand og 

Arne Kørup som kasserer og sekretær 


