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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, den 6. marts 2017. 

 

Kontakt til vandværket kan rettes til 

Formand Jan Lise –  23822850 eller 

Kasserer Arne Kørup – 23257285 

 

Horreby Vandværks generalforsamlingen den 6. marts 2017 i Horreby Gl. Skole. 

 

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

 

Formandens beretning: 

Danske Vandværker har i 2016 været med til at sætte dagsordenen inden for vandsektoren, hvor det 

tidligere kun var DANVA (som repræsenterer de kommunalt ejede vandværker) der blev spurgt. 

 

Det er dejligt at vores forening er blevet styrket så meget at den også bliver hørt når det politiske 

system beslutter noget. 

 

I selve foreningen er der nu ansat flere rådgivere, således at foreningen kan svare på spørgsmål 

indenfor jura, økonomi, kommunikation og ikke mindst en teknisk rådgiver som sammen med det 

nedsatte tekniske udvalg tager sig af praktisk vandværksdrift, vandråd m.v.  

 

Dette er sket efter at foreningen ansatte Allan Weirup som ny direktør i 2015. 

Danske Vandværker har også været med til at ændre vandsektorloven, der trådte i kraft den 1. marts 

2016, således at vandværker over 200.000 m3 har fået det lettere, men der er stadig udfordringer for 

disse vandværker. Regelsættet i loven viser, at samfundets forventninger til vandsektoren er større 

end nogensinde. 

 

Uddannelsessiden er ligeledes blevet styrket og et egentligt kursusprogram er tilgængeligt med 

kurser indenfor vandværksdrift, hygiejne, ledelsessystem, kvalitetssikring og risikovurdering, 

vandværkets økonomi og regnskabsaflæggelse som nu skal præsenteres efter erhvervsstyrelsens 

vejledning, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Danske Vandværker, energistyrelsen, danske 

revisorer og Kommunernes Landsforening. 

 

Vores regnskab er tilpasset Erhvervsstyrelsens vejledning. Vi har gennemført de tiltag om 

kvalitetssikre vores anlæg, udarbejdet en risikovurdering og handleplan for de kommende år. Vores 

beredskabsplan er ajourført i januar, men der kan være tiltag der skal indarbejdes efter vores 

nordlige Vandværk i Maglebrænde er stødt ind i en ikke forudsigelig situation. 

 

Der er ikke tvivl om at ordreafgiver på opgaven med at tilslutte to kloakledninger ligger hos 

Guldborgsund Forsyning, der har aftalt med Munck entreprise, at de står for udførelsen.  

 

Ved alle ledningsopgaver skal der forespørges i LedningsEjerRegistret og vandværket har en 

tinglyst ledning liggende, og fået fremvist papirer herpå. 

Vandværket har en svarfrist på 5 dage ved disse forespørgsler. 

 

http://www.horrebyvand.dk/
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Året 2016 i Horreby Vandværk  

 

Året 2016 har været et godt år for forbrugerne i Horreby Vandværk, hvor vi ikke har haft større 

afbrydelser af vandforsyningen. Vi har her i januar repareret et ledningsbrud i Listrup, hvor Listrup 

nord var uden vand i et par timer. 

 

Vi har udskiftet vores 3 rentvandspumper, som var mere end 30 år gamle. Ved udskiftningen har vi 

opnået en besparelse på elforbruget til pumperne med ca. 40%. 

 

Desuden har vi forbedret udluftningen i forbehandlingen med ny rustfri taghætte samt udluftnings 

ventilator. 

 

Vi har som et led i risikovurderingen udskiftet vores adgang til rentvandstankene med nye 

aludæksler med gummikant og filter i ind-/udsugningen. 

 

 

Vi ajourfører løbende vandværkets oversigt over komponenter og opgaver samt tilstandsvurdering 

som er beskrevet i bekendtgørelsen, ligesom vi løbende gennemfører en risikovurdering som omtalt 

tidligere. 

 

Vi har igennem en længere periode leveret vand til Karleby Vandværks forbrugere langs Egetvej. 

Dette skyldes, at Karleby Vandværks boring tager saltvand ind ved for stor indvinding. Boringen er 

undersøgt én gang, men efter vore oplysninger, vil den blive undersøgt endnu engang, hvor vi i 

undersøgelsesperioden vil levere til hele vandværkets område. 

 

Vi har afregnet 106.792 m3 m3 mod 108.605 m3 i 2015. Desuden har vi leveret 2.902 m3 til 

Karleby Vandværk samt modtaget 1.187 m3 fra Horbelev og Systofte-Nr.Ørslev vandværker, mens 

vi skiftede vores rentvandspumper. 

 

Vi er blandt de 4 største vandværker på Falster målt på udpumpning. 

 

Forbruget i 2016 ligger på niveau med 2015 og vore 7 største forbrugere aftager 73% af vort vand, 

svarende til 77.700 m3.  

 

Forbrug 2016 2015 

0 21 18 

1 – 30 m3 65 63 

31 – 100 m3 187 191 

101 – 200 m3 90 87 

201 – 1000 m3 19 18 

> 1000 m3 7 7 

 

Drikkevandsbekendtgørelsen fra 25. november 2015 har i kapitel 8 fastsat bestemmelser om 

vandværkernes informationspligt overfor forbrugerne. 

Den bedste måde er at lægge informationerne på vandværkets hjemmeside, således forbrugerne 

løbende kan trække de informationer som de ønsker. 

 

Vi har i lighed med tidligere år lagt alle informationer på hjemmesiden og henvist hertil i vor 

annonce i Ugeavisen uge 7 samt i opslaget, der er opsat i Coma i Horreby. 

Hermed skulle vandværkets informationspligt være overholdt i henhold til vedtægter samt 

drikkevandsbekendtgørelsens kapitel 8. 

http://www.horrebyvand.dk/
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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.  

Her er det bl.a. tilbagestrøms-sikring der har vor eller rettere sagt vore storforbrugeres fokus. På et 

tidspunkt ser vi os nødsaget til at følge op på, at disse forbrugere har installeret den rigtige 

tilbageløbssikring og den er blevet årligt serviceret. Vor henvendelse til kommunen om deres rolle, 

gav ikke det forventede resultat, hvorfor vi selv må i gang. Vi forventer at tage denne kontrol med 

næste gang målerne skal udskiftes forventelig i 2018. 

Sikringen af tilbageløbssikringen skal også ses i lyset af problemet i Maglebrænde. Vi skal have 

sikkerhed for der ikke kommer urenheder fra husinstallationer eller storforbrugerne.   

 

Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der er et råd under Danske Vandværker 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.  

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

op for et tættere tværgående samarbejde lokalt. 

Seneste temamøde den 2. februar indeholdt information beskyttelseszoner omkring vore boringer, 

samarbejde med Guldborgsund Forsyning, bevarelse af vore boringer, hvor vi hele tiden skal sikre 

at vi ikke trækker for hårdt på de enkelte boringer. Desuden var der indlæg om bakterier i vandet og 

almindelig hygiejne.  

 

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

NVOC tal har på det seneste ligget på 4,2, hvilket er lidt over grænsen på 4,0 ml/m3.  

  

Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt og mere end halvdelen af vore forbrugere har benyttet sig af 

at kunne indberette vandmåler tal på nettet her til nytår. Besøgstallet ligger fra 200 til 500 om 

måneden. 

 

Restancerne har hele året ligget lavt, og ved seneste bestyrelsesmøde sidst i januar var der kun 3 

restance, hertil nogle dødsboer der er insolvente, hvor vi ser os nødsaget til at afskrive vort 

tilgodehavende her i 2017. 

  

Regnskabet for 2016 er opstillet i henhold til den nye vejledning fra januar 2016 udsendt fra 

Erhvervsstyrelsen. Vort Regnskab for 2016 blev sammen med budget 2017 behandlet og godkendt 

på bestyrelsesmødet i den 26. januar 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.  

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

stikledning/jordledning, eller når vandværket har arbejde i området. 

• 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. 

• 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. 

• Tilretning for montering af UV-anlæg 

 

Revisionen gennemgik og godkendte regnskabet den 7. februar.  

http://www.horrebyvand.dk/
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Takstbladet 2017 blev godkendt på bestyrelsesmøde den 29. september og godkendt af 

Guldborgsund Kommune den 4. november 2016. 

I takstbladet har vi reguleret prisen pr. m3 ned fra kr. 4,50 til kr. 4,00. Vore 7 storforbrugere har vi 

reguleret ned til kr. 3,00 pr. m3. 

 

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

samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2016. Herefter vil jeg stille beretningen til debat og 

giver ordet til dirigenten. 

 

Efter enkelte uddybende spørgsmål om vor vandkvalitet samt pris differentiering og godkendelse af 

takstbladet blev beretningen taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2016 blev præsenteret af Arne Kørup, regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Budgettet for 2017 blev forelagt sammen redegørelse for vort investeringsbudget og taget til 

efterretning. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

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

genvalgt, Anders Petersen, Horreby blev nyvalgt til bestyrelsen. 

 

Som suppleanter blev 

Morten Jensen, Horreby nyvalgt til bestyrelsen, og Bjarne Jacobsen, Listrup genvalgt. 

 

Revisor Peter Palle blev genvalgt. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 

Jan Lise, Falkerslev som formand 

Anders Petersen, Horreby som næstformand 

Arne Kørup, Horreby som sekretær og kasserer 

 

 

 

http://www.horrebyvand.dk/

