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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, den 13. marts 2018.
Kontakt til vandværket kan rettes til
Formand Jan Lise – 23822850 eller
Kasserer Arne Kørup – 23257285
Horreby Vandværks generalforsamlingen den 13. marts 2018 i Horreby Gl. Skole.
21 deltog i årets generalforsamling, hvor Peter Palle blev valgt til dirigent.
Formandens beretning:
Igen i 2017 har Danske Vandværker været med til at sætte dagsordenen, desværre har politikerne
også blandet sig. Ikke mindst skattesagen, hvor forsyningsselskaber hver med mere end 200.000 m3
samlet har en beregnet skattegæld på 36 mia.kr. Sagen kommer for højesteret i år, så må vi se om
forsyningsselskaberne bliver dømt eller skat taber sagen.
Lov om vandforsyning er blevet revideret den 26. januar 2017 og igen den 22. februar 2018 af
Miljø- og Fødevareministeriet, ligesom der er udarbejdet ny vejledning af 7. marts 2017 fra Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet til vandværkernes udarbejdelse af takstblade. Desuden er
Drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet tilrettet den 24. oktober 2017.
Vandværkets takster skal i henhold til vandforsyningslovens § 52 og §53 udarbejdes efter ”hvile i
sig selv princippet”. Det er muligt at spare op til fremtidige investeringer, som skal beskrives
overfor kommunen til brug for deres godkendelse af taksbladet.
Takstbladet skal være godkendt af Kommunen inden årets begyndelse, for at vandværket kan
foretage ejerskifteafregninger m.v. fra årets start.
Folketidende bragte den 22. februar 2018 en mini oversigt over priserne på 24 vandværker. Horreby
Vandværk ligger ikke i den billige ende. På nuværende tidspunkt er der mange vandværker med en
stor likviditet, som de fremadrettet skal nedbringe ved at sænke priserne, såfremt de ikke kan
dokumentere at de dækker planlagte investeringer. Horreby Vandværk finansierer monteringen af
målerbrønde, hvor det hos andre vandværker er forbrugernes opgave. Horreby Vandværk har ingen
likviditetsreserve som der kan modregnes i prisen. Til gengæld har vi løbende opgraderet vort
vandværk og styringen heraf således vi er klar til at indgå i et bredere samarbejde, som er
nødvendigt, den dag hvor vi ikke kan trække på vor nuværende kasserer og driftsansvarlige.
Takstbladet 2018 er godkendt af Guldborgsund Kommune og er uændret i forhold til sidste år.
EU’s persondataforordning er blevet gennemgået overfor vandværkerne af Danske Vandværker på
møde afholdt af Vandrådet i Guldborgsund Kommune. I Horreby Vandværk har vi udpeget Arne
Kørup som ansvarlig for det videre arbejde, der skal være færdig når loven træder i kraft den 25.
maj 2018. Det væsentligste er at der er krav om dokumentation for at man lever op til forordningens
krav.
Et eksempel kan gives ved elektroniske målere, hvor der ikke må videregives data uden at
forbrugerne bliver orienteret. Kommunen kan være interesseret i hvor mange der bor på adressen,
hvilket bl.a. kan ses af vandforbruget.
Vandværket må gerne aflæse løbende af hensyn til driftsopfølgning, hvor der søges efter
ledningsbrud. Ellers har loven fokus på større forbrugerbeskyttelse.
På vandanalyse siden har vi set at flere vandværker har fået målt desphenyl-chloridazon, Methyldspheny-chloridazon, og Chloridazon.
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Horreby Vandværk fik taget prøve i december, hvor der ikke blev konstateret nogen af stofferne. I
avisen kan vi også læse, at nedsivningen er størst på Lolland. Måske skal vi blot nogle år længere
frem til at vi også har stoffet i vore boringer.
Ved årsskiftet 2017/2018 er den nye drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24. okt. 2017 trådt i
kraft. Prøverne på vandværket er reduceret mens der hos forbrugerne tages vand direkte uden at
vandet har løbet først. Der tages ind i mellem også en foss prøve, altså når vandet har løbet lidt.
Horreby Vandværk har gennemført en tilretning som er godkendt af kommunen og tilsendt vort
analyseinstitut Eurofins. Prøverne offentliggøres på vor hjemmeside. Såfremt der konstateres
overskridelser i analyserne, skal vandværket tage nye analyser på ledningsnettet og vandværk, og
hvis de viser, at der ikke er noget i vejen med vort vand så skal kommunen meddele den aktuelle
forbruger, at han skal renovere sin vandforsyning.
Næste år træder ny lov i kraft om ledningsejerregistret, hvor graveforespørgsler skal kunne trækkes
direkte. Vore ledningsoplysninger hos LE34 ligger i et format, der er nemt at konvertere til det nye
system og hos LE34. Prisen for opgradering er oplyst til mellem 10-og 20tkr.
Vi har endnu ikke aftalt om vi fortsat skal benytte LE34 ej heller hvilke priser vi skal betale for
vedligehold i det nye Ledningskartotek.Vi har en frist på et par år for at få indarbejdet de nye regler.
Året 2017 i Horreby Vandværk
Året 2017 har været et godt år for forbrugerne i Horreby Vandværk, hvor vi ikke har haft større
afbrydelser af vandforsyningen. Målt i udpumpet mængde på 109.792 m3 til egne forbrugere så
ligger Horreby Vandværk blandt de 5 største på Falster.
Vi har fået lagt kørefliser på indkørslen på vandværket, ellers er der ikke sket de store udskiftninger
på vandværket, dog er vores affugter stået af her i februar 18 og ny monteret.
Vort nye hegn er desværre blevet påkørt og vi må selv finansiere reparationen, idet det ikke har
været muligt at påvise, hvem der har påkørt hegnet.
Vi har monteret 27 nye målerbrønde og mangler nu ca. 130 stk.
Der har ikke været så mange udrykninger til filterrensninger i målerne.
Der nedlagt flere ejendomme, hvorved vort indtægtsgrundlag bliver reduceret.
Vi har haft vandbrud på ledning ved det gamle vandværk i Virket.
Som nævnt på sidste års generalforsamling vil vi på et tidspunkt se på virksomhedernes
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 2019.
Vi skal have sikkerhed for der ikke kommer urenheder fra husinstallationer eller storforbrugerne.
Når vi nu taler om målerudskiftning overvejer vandværket at indhente tilbud på elektroniske målere
som vi planlægger at montere i 2019.
I lyset af dette har vi fastholdt priserne i takstbladet. De nye målere ligger flere prisklasser over
nuværende målere. Vi skal også have planlagt en målerkontrol, som skal foretages 6 år efter
monteringen, således vi kan forsøge at have målerne side i længere tid.

HORREBY VANDVÆRK
Andelsselskab – Midtvejen 1 - Horreby - 4800 Nykøbing F, CVR 8044 2329, www.horrebyvand.dk

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 300 til 500 om
måneden.
Restancerne har hele året ligget lavt, og ved seneste bestyrelsesmøde sidst i januar var der kun 3
restancer, hvoraf den ene er betalt på nuværende tidspunkt.
Regnskabet for 2017 er opstillet i henhold til den nye vejledning fra januar 2016 udsendt fra
Erhvervsstyrelsen. Vort Regnskab for 2017 blev sammen med budget 2018 behandlet og godkendt
på bestyrelsesmødet i den 1. 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. og
indgår i beregningerne for vort takstblad. Beskrivelse af aktiviteter er indeholde i vort
informationsbrev fra februar.
Revisionen gennemgik og godkendte regnskabet den 7. februar.
Når vi ser på løsninger til reducering af kalk så må vi konstatere at dette er ikke noget som
vandværket kan løse generelt, idet det næsten vil fordoble vores m3 pris, hvorimod der findes
husinstallationer som kan fås til under kr. 4.000,-. Pt. har vi hørt priser for vandværkerne på 2,52,75 kr. pr. m3.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til bestyrelsen, vores vandværkspasser og vore
samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2017. Herefter vil jeg stille beretningen til debat og
give ordet til dirigenten.
Der blev spurgt til antal andelshavere som er 375 og til fastsættelse af taksterne, specielt
differentiering af m3 afgiften, som blev ændret i sidste års takstblad.
Regnskabet for 2017 blev gennemgået af Arne Kørup og efter opklarende spørgsmål godkendt af
generalforsamling.
Budgettet for 2018 og vandværkets investeringsbudget blev ligeledes gennemgået af Arne Kørup,
her opfordrede flere andelshavere at se på forholdet mellem det faste bidrag og m3-bidraget.
Desuden blev der stillet spørgsmål til investeringsbudgettet som indgår i fastsættelse af takstbladet
for 2018. Beregningerne til Kommunen blev kort gennemgået og vist på projektor.
Budget 2018 og investeringsbudget blev efter længere drøftelser godkendt men flere var uenige i
budgettet.
Der var modtaget forslag fra forbruger om vedtægtsændringer, specielt ønskede forbrugeren at
takstbladet skulle godkendes på generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen i henhold til gældende
regler for takstgodkendelse af den faste afgift samt forbrugsafgiften ikke kunne imødekomme.
Det er beskrevet i vandforsyningsloven § 53, at det årlige fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal
godkendes af kommunen, når der er tale om vandværker under 200.000 m3. Vandværket har
efterfølgende indhentet bekræftelse fra Danske Vandværker herpå. Afstemningerne gav ikke
forslagsstiller medhold i sine ønsker.
Til bestyrelsen blev Arne Kørup, Horreby, Anders Kappel, Virket og Jesper Strange, Sibirien
genvalgt til bestyrelsen.
Som suppleanter blev
Morten Jensen, Horreby og Bjarne Jacobsen, Listrup genvalgt.
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Revisor Bjarne Jensen 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

