
Referat af ordinær generalforsamling i Vålse Vandværk mandag den 21. marts 

2022 kl. 1900. 

 
Dagsorden jfr. vedlagte indkaldelse til generalforsamling. 

 

9 ud af 182 stemmeberettigede andelshavere mødt.  

 

1: Valg af stemmetællere. Valgt Tom Wilson Christiansen og Jacob Huge 

2: Valg af dirigent: Valgt Niels Larsen 

3: Bestyrelsens beretning. (Vedhæftet) 

4: Revideret regnskab gennemgået, Godkendt uden bemærkninger 

 Budget og takstblad gennemgået og vedtaget. 

5: Indkomne forslag. Forslaget til nye vedtægter som vedtaget på ekstraordinær 

generalforsamling den 7. marts gennemgået og enstemmigt vedtaget. (vedhæftet) 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen: Kaj Lyngby Nielsen, Jens Frederiksen 

og Preben Rasmussen alle genvalgt uden modkandidater. 

 Vagn Rasmussen genvalgt som suppleant uden modkandidat 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant: Ole Sommer Madsen genvalgt som revisor og 

Peter Olofson genvalgt som revisorsuppleant. 

8:  Eventuelt: Ingen bemærkninger  

 

 

 

 

Niels Larsen 

Dirigent 

 

 

Anne Bonde Andersen  Kaj Nielsen   Jens Frederiksen 

(fraværende) 

 

 Preben Rasmussen  Jørgen Prior Larsen 



Beretning 21-03-2022 vedr. 2023. 

 

Der er i 2021 udpumpet ca. 31.200 m3 

Der er indvundet.ca.  31.800 m 3. Der er opkrævninger for ca. 29.900 m3. Filterskyl udgør ca. 500 

m3 og det giver er spild på ca. 4 procent hvilket er fint sammenlignet med andre vandværker. 

Der har i 2021 været et ledningsbrud på privat grund – altså efter måleren. Det indebærer at vi jfr. 

reglerne hos SKAT og Guldborgsund forsyning har eftergivet merforbruget ud over en selvrisiko på 

300 m3 – der er eftergivet ca. 400 m3. 

Der har i 2021 været tilgang af 1 ny forbruger, der dog først er blevet tilsluttet i år. 

Driften af vandværket har heldigvis ikke været ramt af problemer i 2021. Vi har stor glæde af vores 

samarbejde med firmaet KEMIC, der laver service og eftersyn af vandværket. Vi forventer at 

fortsætte dette samarbejde med årligt eftersyn af vandbehandlingen på vandværket. 

  

Vores bundfældningstank har nu fungeret i mere end 1 år og styringen af udpumpning efter 

bundfældning fungerer tilfredsstillende. 

 

Vandkvaliteten fra vandværket er fin. Der er taget 1 prøve ved afgang vandværk samt 1 hos 

forbruger siden sidste års generalforsamling. De er taget efter de nye krav til analyse for pesticider. 

Analyserne viser ingen spor at pesticider.  

Der er for kort tid siden på landsplan blevet screenet for yderligere nedbrydningsprodukter, hvor der 

er fundet nogle stoffer, der ikke tidligere er analyseret for. Stofferne stammer angiveligt fra 

nedbrydningsprodukter af kemi, der bl.a. er blevet anvendt i majsmarker, men også på andre ikke 

landbrugsrelaterede arealer. Det oprindelige stof blev forbudt for en del år siden. 

Vi har endnu ikke foretaget analyse for disse stoffer i vores boringer, men følger anbefalingerne fra 

myndighederne. 

Prøveresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside men jeg har også taget et enkelt eksemplar 

med hvis nogen har interesse i at se dem. 

 

Boringen i præstegårdshaven er nu endeligt blevet overdraget til Vålse Vandværk, hvilket vil 

fremgå af regnskabet.  

Boringen i hjørnet af vandværksgrunden vil blive efterset i løbet af indeværende år. 

 

I vores område arbejder de 3 vandværker Alstrup-Guldborg – Sundby og Lundby på en evt. 

sammenlægningen. Som jeg nævnte på sidste generalforsamling blev Nyskole, Kippinge og Vålse 

inviteret med til et orienteringsmøde sammen med de nævnte vandværker. 

Vålse har en velfungerende ringforbindelse til Kippinges ledningsnet, der er videreforbundet til 

Lundby og Alstrup-Guldborg. Det er derfor bestyrelsens holdning at fortsætte et godt samarbejde 

med de øvrige vandværker, men at tiden ikke er moden til en sammenlægning.  

 

BNBO er nu kommet tæt på, idet de vandværker der har boringer med indvinding på 

landbrugsarealer inden 1. april i år skal påbegynde forhandlinger med landbrugerne om 

kompensation for sprøjtefri dyrkning af områder udpeget af myndighederne. 

Da begge boringer til Vålse Vandværk er beliggende i Vålse by, er der ikke yderligere krav til 

beskyttelse af boringerne. 

 

 

Som medlem af bestyrelsen i Vandrådet for Guldborgsund er jeg blevet orienteret om 

udfordringerne ved blødgøringsanlæg placeret hos den enkelte forbruger. Når der tages vandprøver 



efter gældende anvisning hos forbrugere med blødgøringsanlæg vil kimtallet i vandet være langt 

over tilladt værdi. Jeg kender ikke den nøjagtige grund til dette, men det skærper kravet om at 

tilbageløbssikringen hos den enkelte forbruger skal være i orden. 

 

Økonomien er fortsat stabil men dette kan vi jo drøfte i forbindelse med gennemgang af regnskab 

og budget. 

 

Stor tak til Arne for veludført styring af økonomi og hjælp til de udfordringer vi mødes af. 

 

Også tak til Kaj for at passe vandværket og andre opgaver. 

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Jørgen Prior Larsen 

formand 
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