Generalforsamling torsdag den 29. marts afholdes i Horreby Hallens Cafeteria kl. 19:00.
Hermed kort nyt siden sidste information december 2011.
Vandforbruget
Der er i 2011 leveret 91.109 m3 mod 99.593 m3 i 2010 efter sammenlægningen med Virket Vandværk.
Faldet i forbruget fordeler sig bredt på de enkelte forbrugergrupper specielt er der store udsving på
vandværkets 10 største forbrugere, der samlet har aftaget 67% af det samlede forbrug i 2011. Nedgangen i
forbruget vurderes bl.a. at skyldes den meget våde sommer. Svindet ligger på 3,9%.
Forbrugerne opfordres fortsat til at gennemføre egenkontrol mindst en gang om måneden.
Såfremt der er forbrugere der oplever et lavere vandtryk skal de kontakte vores vvs-firma Rygaards VVS &
Klimateknik for at få kontrolleret filteret før måleren.
Driften af Vandværket
Som nævnt i vort informationsbrev i december er beluftningen forbedret ved udskiftning af den gamle blæser
til nogle mindre til hhv. forbehandling og mellembeluftning, Udskiftningen har medført et mindre
strømforbrug og vi vurderer også, at kalkudfældningen er blevet minimeret. Vore boringer er blevet
renoveret med nye pumper og stigrør. Herefter har vi mulighed for at indvinde op til 40 m3 i timen, men vort
behov på nuværende tidspunkt ligger ikke over 20-24m3 i timen, hvilket to af vore tre boringer og vore filtre
kan klare. Driften af vandværket har i 2011fungeret tilfredsstillende i årets løb.
Vandkvalitet
Vandanalyserne har været tilfredsstillende og der er gennemført de i loven fastsatte antal for vandværker af
vores størrelse. Seneste analyse af 18.01.2012, der vedlægges informations og regnskabsmateriale, viser et
tilfredsstillende resultat som opfylder lovgivningens grænseværdier i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1024 af 31.10.2011, dog er vort NVOC efter boringsrenoveringerne endnu ikke under grænseværdien på 4,0.
Vore analyser i sin helhed kan ses på vor hjemmeside www.horrebyvand.dk. Der er også adgang til vore
analyser på www.geus.dk under dit drikkevand i lighed med alle øvrige vandværker.
Måleraflæsningen 2011
Årsaflæsningen, der denne gang skulle foretages ultimo december er forløbet godt, men der er stadig nogle
der desværre glemmer at foretage aflæsningen så bestyrelsen må rykke ud. Horreby Vandværk har
videresendt oplysningerne til Guldborgsund Forsyning i lighed med tidligere år. Forsyningen anvender
oplysningerne til opkrævning af vandafledningsafgift. Såfremt der er forbrugere som mener de er for lavt
eller for højt sat i aconto forbruget i 2012 – så giv venligst besked om ændring heraf hos kassereren.
Forsyningsområde, vandbehandling og hårdhed
Horreby Vandværks forsyningsområde er nu Falkerslev, Virket Listrup, Maderne, Sibirien og Horreby.
Vandbehandlingen er en kombineret biologisk og mekanisk proces. Forbehandlingen sker gennem
tallerkenbeluftere, hvorefter behandlingen fortsætter videre gennem forfiltre og efterfiltre. Mht. hårdhed må
den sættes til 4 på en skala fra 1–5 eller 20,3 som anført i de seneste analyser.
Regnskabet for 2011
Det realiserede regnskab for 2011 er et samlet regnskab for Horreby og Virket Vandværker, efter
sammenlægningen heraf pr. 1. januar 2011. Indtægterne ligger lidt lavere end det samlede budget som følge
af det lavere vandforbrug og gebyrerne ligeså, idet måleraflæsningsgebyr ikke er udsendt i 2011, som følge
af flytning af aflæsningstidspunktet. På udgiftssiden er der under ledningsnettet posteret udgifterne til
rensning af ledningsnettet til Listrup og Falkerslev der løb op i over 300tkr. Under ledningsvedligehold er
desuden bogført følgeopgaverne med rensning af målere efter rensning af forsyningsledningen.

Regnskabet viser et underskud på 263tkr. der overføres til regnskabsåret 2012.
Investeringerne på anlægget og boringerne er sket ved lånefinansiering.
Budget 2012 og de næste års investeringsbudget
I det fremsendte budget er takstforhøjelserne gældende fra 2012 indarbejdet og der budgetteres med et
forbrug på 90.000 m3. Det er nødvendigt med en løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, således at et
totalt stop, som det der skete omkring nytåret 2010/11 på Listrupledningen fremadrettet søges undgået. I
2012 er råvandsledningen fra Nykøbingvej til vandværket blevet renset.
Vandværkets investeringsplan for de nærmeste 4-5 år indeholder:
•
•
•
•
•

•

Målerudskiftning i Virket og ændringer vedrørende forsyningsledningerne.
Udskiftning af rentvandspumperne på værket, der er mere end 20 år gamle
Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne, når disse skal have foretaget ændringer af
deres stikledning/jordledning,
Skylleautomatik til at skylle med luft og vand samtidig, hvilket i dag udføres manuelt, når
dette er nødvendigt ca 24 gange i løbet af året.
Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev, idet denne desuden er
ringforbindelsen til og fra Horbelev Vandværk, i lighed den større ledning, der i 2005 blev
lagt mod Systofte-Nr.Ørslev Vandværk.
Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem).

Disse investeringer løber op i mere end to millioner kroner.
Med taksterne for 2012 skulle den nødvendige likviditet være til stede set over de næste 5 år, men nedgangen
i vandforbruget er med til at opgaverne måske må løses over en længere årrække.
Takstblad 2012
Priserne i takstbladet for 2012 er efter sammenlægningen med Virket Vandværk og godkendt af
Guldborgsund Kommune ændret således, at den løbende forbrugsopkrævning er ens for alle med en fast
kvartalsvis afgift på kr. 300,- og en m3 pris på kr. 4,50. Staten har forhøjet afgiften på ledningsført vand med
0,23 kr. og en ny afgift på 0,67 kr. til dækning af et drikkevandsbidrag, den samlede afgift er i 2012 på 5,90
kr. og i 2013 6,13 kr. ex moms. Vi vil opfordre de sidste forbrugere til også at tilmelde sig PBS-opkrævning,
hvor PBS også sørger for at indsætte et eventuelt tilgodehavende fra årsafregning. Øvrige skal oplyse konto
nr. overfor Vandværket hvis der skal ske en tilbagebetaling af for meget opkrævet, ellers vil beløbet blive
modregnet i kommende opkrævning.

