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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, tirsdag den 30. juni 2020.
Kontakt til vandværket kan rettes til
Formand Henrik Myssen – 27142037 eller
Kasserer & Sekretær Arne Kørup – 23257285
Horreby Vandværks generalforsamlingen tirsdag den 30. juni 2020 i Horreby Gl.
Skole.
13 deltog i årets generalforsamling, hvor Preben Johansen blev valgt til dirigent.
Bestyrelsens beretning:
I år har vi valgt at omdele en informationsfolder til samtlige andelshavere, som indeholder
indkaldelse, dagsorden og generel information fra vandværket. Dette skyldes at vi denne
gang har forslag til ændring af vore vedtægter til et andelsselskab med begrænset ansvar
– AMBA.
Fremover vil informationer blive givet via vores hjemmeside – www.horrebyvand.dk.
Beretningen vil tage udgangspunkt i det omdelte informationsbrev suppleret med
opdateret info.
Vandkvalitet:
Kvaliteten af vores drikkevand, og ikke mindst de konstante risici for forurening, er noget
der har stor bevågenhed.
Vi kan glæde os over, at vores boringer er placeret over et godt lerlag, og indtil videre har
modstået alle udefrakommende trusler.
Seneste vandanalyse blev foretaget i starten af 2020 på vandværket af vores rene vand
(altså af det vand der er klar til at blive pumpet ud af vandværket)
Alle målinger var under grænseværdierne, undtagen det sædvanlige ”NVOC”, hvor
grænseværdien er 4. Målingen viste 4.3.
Da vi ofte overskrider denne grænseværdi, har vi på hjemmesiden lagt en beskrivelse af
hvad NVOC består af - i øvrigt sammen med en henvisning til miljøministeriets rapport for
området.
Så jeg vil nøjes med at konstatere, at målingen er udtryk for vandets naturlige forekomst af
bl.a. husmus-stoffer, og som er ganske ufarlige.
Der tages løbende analyser, både direkte ved boringer og ude på ledningsnettet ved
udvalgte forbrugeres vandhaner.
Seneste analyse fra april 2020 viser en god vandkvalitet uden bemærkninger.
I øvrigt vil resultatet af seneste vandanalyser altid kunne ses på hjemmesiden, hvoraf der
også fremgår mange andre nyttige oplysninger. Og jeg vil gerne opfordre jer til at besøge
hjemmesiden hvis I ikke allerede har været der.
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Der er generelt stor fokus på vores grundvand i disse år, og resultatet af Miljøstyrelsens
største screening af grundvandet er nu færdig, og vil blive gentaget hvert år i de
kommende år. Seneste screening omfattede 415 stoffer.
Resultatet var, at der i 7 boringer fordelt i hele landet blev fundet pesticidstoffer, over
grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter.
Der var yderligere tre vandværker som lå tæt på grænseværdierne.
Ser man nærmere på de stoffer der blev fundet, drejer det sig om stoffer, der allerede er
forbudt, eller som har en række andre anvendelser end i landbruget, eksempelvis i maling
og træbeskyttelse. Altså kommer forureningen i grundvandet ikke nødvendigvis via
landbruget alene, - som almindeligvis ellers bliver udråbt som den store synder.
Men ingen tvivl om, at vi i de kommende mange år skal være forberedt på at skulle kunne
håndtere forskellige typer af forurening i vores grundvand. Udfordringen er blot, at vi ikke
kan iværksætte nogle tiltag, før vi kender hvilken type vi bliver ramt af.
Så vi skal passe på vores vand.
Det er også derfor har vi igen i år i vores informationsblad skrevet lidt om tilbagestrømssikring.
Vi skal sikre, at der ikke finder tilbagestrømning sted fra den enkelte forbruger.
Private forbrugere har tilbagestrømningssikringen siddende i måleren, medens større
forbrugere, sammen med deres VVS-montør er ansvarlig for at have etableret en
tilstrækkelig løsning.
Kalkindholdet i vores vand er uændret 19 – 20 DH
Vi får ikke mange tilbagemeldinger om at det giver udfordringer, så det er ikke noget som
bestyrelsen arbejde med.
Skulle det blive relevant skal vi være klar over, at det er en bekostelig affære, som vil
skulle finansieres af forbrugerne.
Og så skal vi også være opmærksom på, at behandlet vand mister den gode smag, og i
øvrigt får tilsat et stof Natrium.
Men der er jo masser af muligheder for den enkelte husstand til at etablere sit eget anlæg.
Vandforbruget i 2019
Vi har i 2019 afregnet 103.000 m3 mod 111.000 m3 i 2018 og 110.000 m3 i 2017
8 forbrugere aftager alene 75.000 m3 hvilket er ca. 73 %
Svind udgjorde i 2019 ca. 4 % mod 1,9 % i 2018
Forskellen kan alene forklares ved ét større vandbrud
Det er selvfølgeligt godt for vores vandværk at have nogle store aftagere, som er med til at
skabe noget volumen og omsætning. Men også sårbart på både godt og ondt.
Vælger man at udvide med 6 nye store grisestalde – eller vælger man at afvikle.
Uanset scenariet skal vi være klar.
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Et rigtig godt år, uden større uforudsete udgifter eller andre udfordringer på hverken
vandværk eller ledningsnet.
Vandbruddet skyldes en flækket samling på en 90 mm forsyningsledning
Ny boring
Vi har ansøgt kommunen om at kunne etablere en ny boring, samt at få anvist et godt sted
at kunne etablere den. Helst i nærområdet frem for i et skovområde
Det er en lang proces – status er, at vi endnu ikke har fået nogen endelig tilbagemelding
fra kommunen.
Vi er på ingen måde i panik over den lange proces, men mener det er ”rettidig omhu” at
starte sonderingerne i god tid.
Vores nuværende 3 boringer virker tilfredsstillende, om end den ene ikke længere levere
så godt som tidligere.
Så også i en evt forureningssag ville det være godt med en yderligere boring, i forhold til
forsyningssikkerheden.
Samarbejde mellem vandværkerne på Nord-Øst Falster
Kommunen indkaldte i efteråret 5 vandværker til en snak om de udfordringer, som de hver
især havde anmeldt til kommunen.
Vi blev hurtige enige om, at det mødeforum var for snævert – de øvrige tilsvarende
vandværker burde ligeledes deltage i snakken.
Pilene viser, hvilke ringforbindelser der allerede er etableret.
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Det er der så efterfølgende kommet 3 yderligere møder ud af, hvor der er drøftet alt lige fra
sammenlægninger, nødforsyninger, nyt fælles vandværk, fælles udfordringer ifht drift og
administration osv., og de stordriftsfordele der i øvrigt altid vil være ved
sammenlægninger,
Kommunen deltog ikke i møderækken, men vi valgte i stedet en fælles tovholder, den
tidligere driftschef på Østlollands vandforsyning, Torben Johansen, som med stor erfaring
kunne bringe noget ganske konstruktivt ind i drøftelserne.
Lige nu er status, at man drøfter mulighederne omkring Horbelev og Horreby, som på sigt
måske kunne blive de primære vandværker på Midt-Østfalster.
Men det er en lang proces at ændre på andelsejede selskaber, hvor der er mange hensyn
at tage (både lokale og historiske)
Planen er, at vi mødes igen til efteråret.
Inden den omtalte møderække var startet op, havde vi fået indledende henvendelser fra
vores nabo-vandværker, som på det tidspunkt havde forskellige udfordringer, - og hvor vi
til de to af vandværkerne allerede har etableret ringforbindelser.
Samarbejde mellem vandværkerne - Status, hvor Horreby Vandværk er involveret:
➢ Maglebrænde – henvendelse om sammenlægning. Det er teknisk muligt, men også
en økonomisk udfordring pga afstanden. Maglebrænde har efterfølgende valgt
Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk og vi har lukket sagen.
➢ Systofte – forespurgt om mulighederne, hvis det ikke er muligt at finde lokale
løsninger på de aktuelle problemer.
➢ Karleby – sammenlægning har ”ligget i kortene” i flere år. Afventer.
Sammenlægninger vil blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Vi håber, at der på generalforsamlingen er en positiv holdning til, at bestyrelsen arbejder
konstruktivt videre med de henvendelser, der evt måtte komme.
Økonomiske beregninger mv, vil indgå i beslutningsgrundlaget, som efterfølgende
forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Vi har et godt vedligeholdt behandlingsanlæg, hvor vi vil kunne optimere, uden der kræves
de store investeringer.
HV kan med det nuværende behandlingsanlæg producere op til 210.000 – 230.000 m3,
hvilket er dobbelt så meget som vi anvender i dag.
Sammenlægning betyder flere andelshavere, som via det faste bidrag kan give os en
større økonomisk robusthed, til at løse de udfordringer vi må forvente.
Så alt er i spil – vi har sagt vi er åbne for at se på mulighederne, og bolden ligger nu alene
hos de vandværker, der pt arbejder med at vælge en løsning på de udfordringer de har.
Jeg håber, at generalforsamlingen er positiv over for, at vi kan arbejde videre med de
henvendelser vi måtte få.
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Forslag til sammenlægninger, som viser sig at være økonomisk fornuftigt for de
involverede parter, vil blive forelagt til beslutning på en generalforsamling - ordinær eller
ekstraordinær
BNBO – BoringsNære Beskyttelses Områder
Kommunerne har nu fået en ny bekendtgørelse der beskriver rammerne for at etablere
sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandboringerne.
Det har kommunen i samarbejde med vandværkerne og lodsejerne 3 år til at få på plads.
Vores boringer er placeret med 2 i byen og 1 i det åbne land.
Vi må forvente krav om 90 meters beskyttelseszone rundt om boringen på Mårvej, mens
de to boringer i byen, her kan vi håbe på at det bliver forbudt at sprøjte eller raundup bliver
forbudt til privat brug
Måleraflæsningen ultimo 2019
Måleraflæsning: Vi har ikke de store problemer med at få leveret de årlige
måleroplysninger. Der er under 10 % som ikke helt kan finde ud af det.
Dem må vi hjælpe lidt, og det tager vi os betalt for jfr takstbladet..
Bestyrelsens arbejde
I bestyrelsen har vi haft gang i mange forskellige ting. Lad mig blot nævne
Vedtægtsændringer – som vi vender tilbage til under dagsordenes pkt 5.
Vi har netop modtaget udkast til nyt fællesregulativ, som er de leveringsbetingelser der
gælder for de private vandværker i Guldborgsund kommune.
Når regulativet er endeligt vedtaget, vil det blive lagt på vores hjemmeside.
Som nyvalgt formand har jeg i løbet af året deltaget i en række af de kurser, som udbydes
af Danske vandværker. Det har været ganske lærerigt.
Herunder også et tema vedr. ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, der bl.a. handler om
at få afdækket, hvilke kompetencer der samlet er til stede i en bestyrelse – og hvordan de
bedst bruges.
Et værktøj som varmt anbefales af Danske Vandværker
Vi har efterfølgende arbejdet med det i vores egen bestyrelse – og det har været en god
fælles øvelse.
Vi har fået aftalt og beskrevet en fast proces for, hvordan de sager der skal drøfte i
bestyrelsen behandles både før og efter bestyrelsesmødet.
Vi har udvidet vores mødeaktivitet, til nu 6 faste årlige møder.
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Vandværkets økonomi
Det ser rigtig godt ud – indtægterne er ganske vist faldet lidt, men omkostningerne er
faldet endnu mere – så derfor et overskud der er væsentligt bedre end sidste år.
Og der er også en solid bunke penge i kassen – så vi har noget at stå imod med.
Takstblad 2020 er uændret ifht 2019.
Eneste tilføjelse er gebyr for EAN opkrævning på 100 kr.
Investeringsplanen fremgår bl.a. af informationsbladet.
Fra den plan vil jeg særligt fremhæve 4 aktiviteter, som vi i bestyrelsen vil prioritere og
arbejde videre med i den kommende tid
Ny boring (forberedelse og investering)
Opsætning af målerbrønde
Udskiftning af målere
Gennemskylning af dele af ledningsnettet
Men ellers vil Arne komme meget nærmere ind på alle tallene under dagsordenens punkt
4 og 5
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak vores samarbejdspartnere Troldemosens VVS
og H.J.Entreprise. En tak skal også rettes til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019.
Herefter vil jeg stille beretningen til debat og give ordet til dirigenten.
Der var spørgsmål til etablering af ny boring, hvor det blev oplyst, at vi ikke etablere nogen
før behovet opstår, men det er godt at have en plan klar.
Et spørgsmål til møderne om samarbejde mellem vandværkerne på Nord-Øst Falster
indeholder ikke samarbejde med Stubbekøbing og Nykøbing Vandværker, hvilket skyldes,
at disse er ISO certificerede og ønsker ikke at modtage vand fra de private vandværker.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Regnskab 2019 og Budget 2020
Kassereren aflagde regnskabet for 2019, som blev enstemmigt godkendt.
Budgettet for 2020 og investeringsplan, som indeholder plan for etablering af målerbrønde
i de kommende år blev enstemmigt godkendt.
Forslag til vedtægtsændring til AMBA
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring til AMBA blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen, men kræver en ny generalforsamling til endelig godkendelse, idet
der ikke var mødt 2/3 af andelshaverne op til denne generalforsamling.

