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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, tirsdag den 15. juni 2021. 
 
Kontakt til vandværket kan rettes til 
Formand Henrik Myssen – 27142037 eller 
Kasserer & Sekretær Arne Kørup – 23257285 
 
Horreby Vandværks generalforsamlingen tirsdag den 15. juni 2021 i Horreby Gl. 
Skole. 
 
9 deltog i årets generalforsamling, hvor Preben Johansen blev valgt til dirigent.  
 
Bestyrelsens beretning: 
 
Beretningen er opdelt i 3 punkter og tager udgangspunkt i vores informationsbrev fra 
februar 2021.  

• Vandkvalitet 

• Øvrig information 

• Vandværkets økonomi 
 

Vandkvalitet: 
 
Kvaliteten af vores drikkevand er fortsat meget tilfredsstillende. Vi har fået taget 
rutinemæssige vandprøver i januar og igen begyndelsen af april 2021, både på 
ledningsnettet, i en boring og hos en forbruger. Alle målinger er under grænseværdierne.  
Det kan vi kun glæde os over, og være meget tilfredse med. 
 
Kalkindholdet i vores vand er uændret - en hårdhed på 19 – 20 (normalområdet ligger 
mellem 5-30) 
 
Det er Eurofins som forestår prøvetagningen. Vandrådet i Guldborgsund Kommune har 
forhandlet en aftale på plads for alle vandværkerne i Guldborgsund og Lollands 
Kommuner. 
Den gælder indtil udgangen af 2024 – og den har vi naturligvis også koblet os på.  
 
Prøverne kan altid ses på vores hjemmeside under ”vandkvalitet.” – 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. 
 
Men selvom vi indtil videre har en meget fin vandkvalitet, kan vi aldrig være sikre på, at 
forskellige typer af forurening i vores drikkevand ikke også kan ramme os. 
 
Så selv om vi lige nu har et godt udgangspunkt, skal vi passe på vores vand. 
 
Det kan vi bl.a. gøre ved at 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. 
 
Herudover udestår stadig en udmelding om, hvordan man i Guldborgsund kommune vil 
håndtere spørgsmålet omkring BoringsNære BeskyttelsesOmråder   (BNBO) – altså 
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retningslinierne for at undgå brug af sprøjtemidler i et område omkring boringerne i 
kommunen.  En opgave der efter den oprindelige plan skulle være afklaret inden 
udgangen af 2022. Vi afventer. 
 
Vandforbruget i 2020 
 
Der er i 2020 afregnet 100.801 m3 mod 103.027 m3 i 2019, svarende til et mindre afregnet 
forbrug på ca 2200 m3  (2.1 %). Desuden har vi leveret 3.337 m3 til vore nabo-
vandværker. 
 
De 8 største forbrugere, har samlet aftaget 74 % af det samlede afregnede forbrug i 2020,  
(ca  3.700 m3 mindre end i 2019.)   
 
De private forbrugere har haft et øget forbrug – mere hjemme (corona), mens især hallen 
har haft et mindre forbrug.    
 
Svindet ligger tilfredsstillende lavt på 3,0%. Forbrugerne opfordres fortsat til at gennemføre 
egenkontrol mindst en gang om måneden.  
Det er nu engang forbrugerens eget ansvar at være opmærksom på lækager inden for 
egen matrikel. Og selv en mindre udsivning kan give en kedelig overraskelse, hvis 
aflæsning kun sker én gang årligt,   
 
Vandværket drift: 
 
Vandværket har igen i 2020 kørt uden problemer, og ikke påført os større ekstraordinære 
omkostninger. Der har alene været tale om det, vi vil kalde ”almindeligt vedligehold” 
(udskiftning af en stophane og ændring af en forsyningsledning) 
 
Så 2020 igen et rigtig godt år, uden større udfordringer på hverken vandværk eller 
ledningsnet. 
 
I oktober måned fik vi besked om, at Contech, som i mange år har serviceret vores styring 
og foretaget teknisk service på vandvandværket, var gået konkurs.  
Der gik lige en uges tid hvor vi var i lidt af et vacuum, men så fik vi besked om at de 
medarbejdere som servicerede vandværket var flyttet til det noget større DI-teknik fra 
Køge, og firmaet har etableret filial i Nykøbing F,. 
  
Som nævnt på sidste års generalforsamling, og også i investeringsplanen, er vi godt i 
gang med at opsætte de resterende målerbrønde, - og fremdriften sker næsten i takt med 
tidsplanen.  Da vi startede manglede der målerbrønde hos ca. 1/3 af andelshaverne.  
Opsætning af de resterende målerbrønde forventes at ske i løbet af indeværende år 
(oprindelig planlagt afsluttet i 2022). 
 
Ud over, at målerbrønde ved indgangen til alle matrikler fritager vandværket for evt  
vandspild på den enkelte andelshavers egen grund – så har vi ved samme lejlighed fået 
opdateret, hvor vandledningerne rent faktisk kommer ind til hver andelshaver. 
Og det har så ikke i alle tilfælde været der hvor vi forventede. Så det er en rigtig nyttig 
opdatering af vores kortmateriale, vi her får som sidegevinst. I den forbindelse får vi også 
tinglyst ledninger, hvis de går gennem anden mands jord. 
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Det er de hidtidige eksisterende målere, der genmonteres i de nye målerbrønde. Vi har i 
øvrigt en udfordring med alle de målere der er opsat i perioden 2011/12.   
 
Målere må højest sidde i 9 år, hvorefter de skal enten udskiftes eller kontrolleres. 
 
Bestyrelsen har besluttet sig for den umiddelbart mindst omkostningskrævende løsning – 
en stikprøvekontrol, hvor ca. 40 tilfældigt udvalgte målere afmonteres og sendes til kontrol.  
 
Afhængig af resultatet kan vi så få forlænget fristen for, hvornår alle målere skal udskiftes. 
Aktiviteten sættes i gang i løbet af efteråret, og resultatet af kontrollen og den afledte 
omkostning vil vi være klogere på til næste års generalforsamling. 
 
I forbindelse med opsætningen af udendørs målerbrønde, har enkelte andelshavere givet 
udtryk for, at de synes det er uhensigtsmæssigt at skulle aflæse måleren i en udendørs 
målerbrønd, i stedet for eksempelvis i kælderen eller under køkkenbordet. Det kan jeg for 
så vidt godt forstå.  
 
Og det findes der jo også tekniske løsninger på – fjernaflæste målere. Det er en bekostelig 
udgift, ligesom de årlige driftsomkostninger også er betydelige. 
 
Hvornår tiden måtte være moden til denne investering, skal ses både i forhold til øvrige 
forstående investeringer, forbrugernes ønske, ”levetiden” for nuværende målere, og 
udviklingen på området i øvrigt.   
 
Men hvis efterårets stikprøvekontrol, mod forventning, ”tvinger” os til at udskifte samtlige 
målere, skal vi naturligvis tænke os godt om. Og så kunne en elektronisk løsning være et 
meget relevant alternativ. 
 
Vi har sidst på året indhentet tilbud på at få lavet en større adgang til beluftningsrummet 
på vandværket, altså der hvor vandet kommer ind i vandværket ude fra boringerne, og 
hvor den første beluftning sker.  
Den nuværende adgang opfylder ikke betingelserne for flugtveje og er i det hele taget bare 
ikke hensigtsmæssig, når der skal arbejdes i rummet. 
 
Samarbejde mellem vandværkerne på Nord-Øst Falster 
 
Som nogen måske husker, orienterede jeg på sidste års generalforsamling om den 
møderække, der var iværksat for at drøfte mulighederne for et udvidet samarbejde mellem 
vandværkerne på Nord- Østfalster. 
 
Mødeaktiviteten har været ganske begrænset (corona), men forventes at fortsætte. Siden 
sidst er der dog sket det, at Maglebrænde Vandværk er fusioneret med Torkilstrup-
Lillebrænde Vandværk og Horbelev Vandværk har nu endeligt fået godkendelse til  at 
bygge nyt vandværk,  og samarbejder i den forbindelse med Ore, Åstrup, samt Bregninge 
Vandværk. 
 
Vores fokus er på samarbejdet med Karleby og Systofte-Nr.Ørslev Vandværk, hvor vi 
allerede teknisk er koblet sammen, og hjælper hinanden med nødforsyninger, når der er 
behov.  Der er ikke på nuværende tidspunkt tale om yderligere udvidelse af samarbejdet.    
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Ny boring 
 
Som tidligere nævnt arbejder vi fortsat på at finde et egnet sted til en ny boring. 
 
Selv om vores nuværende 3 boringer virker tilfredsstillende, om end den ene ikke længere 
levere så godt som tidligere, og vandkvaliteten er helt tilfredsstillende, mener vi fortsat at 
det er ”rettidig omhu” at få etableret en yderligere boring for at sikre forsyningssikkerheden 
– hvis eller når også vi løber ind i en forureningssag. 
 
Det er en meget lang proces, men vi rykker os lidt hele tiden. I det forløbende år har vi haft 
2 forskellige brøndboringsfirmaer til at give deres bud på en løsning, primært i forhold til 
beliggenheden.  Herudover har vi haft rådgivningsfirmaet ”Kruger” til at give deres bud på 
den optimale placering, med udgangspunkt i hele deres viden omkring hvad undergrunden 
indeholder. 
 
Med det materiale som udgangspunkt, går vi nu i dialog med lodsejere og kommune for at 
se om vi kan komme et step videre.  
 
Måleraflæsningen ultimo 2020 
 
Vi har fortsat 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.  
 
235 har indberette via www 
  98  afleveret aflæsningskortet                 
  32  har ikke afleveret oplysningerne 
 
 
Bestyrelsens primære fokusområder i 2020 
 
Vi har i bestyrelsesarbejdet også været præget af årets udfordringer ift 
forsamlingsforbuddet.  
Aktiviteterne omkring vandværket har holdt sig inden for det, der var aftalt inden verden gik 
i stå - og der har ikke været behov for at træffe nogen akutte beslutninger. 
 
Ekstern mødeaktivitet og kurser har været droslet helt ned. Enkelte arrangementer har 
foregået online. 
 
I 2020 har de primære opgaver været  

• Målerbrønde – planlægning og opsætning af første etape 

• Ny boring -  muligheder for optimal placering  

• Mindre vedligehold på ledningsnettet   
 
 
Vandværkets økonomi 
 
Det ser igen rigtig godt ud – indtægterne er på niveau med sidste år, mens 
driftsomkostningerne er steget med godt 100 tkr, primært pga. følgeopgaver i forbindelse 
med opsætning af målerbrønde, ny stophane udskiftning i ledningsnettet.  
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Afskrivningerne er halveret ifht sidste år, så på bundlinien har vi et overskud på godt 167 
tkr - et plus på ca 48 tkr ifht 2019 
 
Og der er også en solid bunke penge i kassen –  godt 1.7 mio  kr, som der så rigelig   
bliver brug for når vi kommer til vores investeringsbudget. 
 
Det vil Arne, sammen med regnskabet i øvrigt, komme meget mere ind på under  
dagsordenens punkt  3 og 4. 
 
Alle takster er i øvrigt uændret i forhold til de foregående år.  De fremgår som altid af det 
senest godkendte takstblad, der ligger på hjemmesiden. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for godt samarbejde til vores 
samarbejdspartnere Troldemosens VVS og H.J.Entreprise.  
 
En tak skal også rettes til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020.  
 
Herefter vil jeg stille beretningen til debat og give ordet til dirigenten. 
 
 
 
Der var spørgsmål til stikprøvekontrollen af målere, hvor det blev oplyst at det afhang af 
hvor stor en fejlprocent målerne havde. Dette kan efterfølgende oplyses til: 
 

• Mindre end 1,5 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider 
verifikationsgrænsen (+-2 %): Ny opsætningsperiode 9 år 

• Mindre end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider 
verifikationsgrænsen (+-2 %): 
Ny opsætningsperiode 6 år 

• Mindre end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider 
brugstolerancen (+-4 %): 
Ny opsætningsperiode 3 år 

• Mere end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider brugstolerancen 
(+-4 %): 
Partiet udskiftes hurtigst muligt. 

 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
Regnskab 2020 og Budget 2021 
 
Kassereren aflagde regnskabet for 2020, som blev enstemmigt godkendt. 
Budgettet for 2021 og investeringsplan, som indeholder plan for etablering af de sidste 
målerbrønde i 2021 blev enstemmigt godkendt. 
 
Forslag til vedtægtsændring til A.M.B.A. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring til andelsselskab med begrænset ansvar – 
a.m.b.a. blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen i 2020 og endelig enstemmigt 
godkendt i 2021 
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Valg til bestyrelsen, suppleanter og revision 
 
Til bestyrelsen blev Henrik Myssen og Anders von Würden, Horreby, Dan Jacobsen og 
Jesper Høegh, Listrup genvalgt til bestyrelsen. 
 
Som suppleanter blev 
Morten Tønnesen nyvalgt og Poul Andersen genvalgt. 
 
Som revisor blev Preben Johansen nyvalgt. 
 
 
Referatet godkendt af dirigenten Preben Johansen 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 
Henrik Myssen, Horreby som formand 
Anders Petersen von Würden, Horreby som næstformand 
Arne Kørup, Horreby som sekretær og kasserer 
 
Og Arne Kørup fortsætter som driftsansvarlig for vandværket 
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