
Referat af generalforsamling i Vålse Vandværk mandag den 19. marts 2018  

 
Dagsorden jfr. vedlagte indkaldelse til generalforsamling. 

 

11 andelshavere og Arne Kørup var mødt. 

 

1: Valg af stemmetællere. Valgt Kirsten Larsen og Ole Mortensen 

2: Valg af dirigent: Valgt Niels Larsen 

3:  Formandens beretning: 

 

Beretning 19-03-2018 

 

Der er i 2017 udpumpet godt 30.000 m3  

 

Der er indvundet . 30.500 m 3 og det giver er spild på 0,1 1 procent hvilket er meget flot. 

Den udpumpede mængde er summen af indberettede måleraflæsninger, der såvel i 16 som i 17 har 

kunnet foretages i hele december måned. Aflæsningstidspunktet kan give en mindre forskydning i 

dette tal, men det ændrer ikke ved at det er et særdeles flot tal for vandspild. 

Der har ikke i 2017 været konstateret brud på ledningsnettet men der har været 

reparation/udskiftning af enkelte stophaner i forbindelse med udskiftning af målere. 

 

Udskiftning af samtlige målere blev foretaget i august-september måned. Arbejdet blev mere 

omfattende end budgetteret, da vi valgte at udskifte de gamle kuglehaner i målerbrøndene i samme 

arbejdsgang. Det er vores indtryk at udskiftningen foregik uden nævneværdig ulempe for 

forbrugerne og samarbejdet med Egelev smedje forløb problemfrit. 

 

Der har været mindre driftsforstyrrelse på vandværket og igen i 2017 blev der fundet let forhøjet 

ammoniumtal i vandet. 

Løsningen blev igen en recirkulation af en mindre mængde rent vand, da denne metode tidligere har 

afhjulpet problemet. Denne recirkulation er nu gjort ”permanent” for at undgå problemer med 

ammonium fremover. 

 

Driften af vandværket har heldigvis kun været ramt af mindre problemer i 2017. Vores styresystem 

fra 90èrne har også haft mindre tekniske problemer, som vores installatør stadig kan afhjælpe med 

gængs komponenter. 

 

 

Økonomisk har der kun været minimalt tab på kreditorer takket være kassererens opfølgning på 

indbetalinger og hurtig rykkerprocedure. Tak til kassereren. 

Yderligere om økonomien ved gennemgang af regnskab og budget. 

 

Fund af pesticider i drikkevandet forskellige steder i landet har medført en del medieomtale. Særligt 

Cloridazon har været fremme i medierne flere gange. Det har været medvirkende til at der er 

kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse der dels udvider antallet af stoffer der skal analyseres for 

og dels øger hyppigheden af prøver og samtidig ændrer metoderne for prøveudtagning. I december 

fremkom Guldborgsund kommune med nyt forslag til prøvetagningsplan for Vålse Vandværk og 

efter udpegning af prøvesteder hos forbrugere en planen godkendt og sendt til Eurofins, der er 

vandværkets laboratorie til vandprøver. 



Da planen indeholder krav om prøvetagning i 1. kvartal 2018 har vi valgt at afvente ”normal” 

prøvetagning, da rekvirering af hasteprøver er forbundet med gebyrer i ca. 2.000 kr klassen. 

Det har også spillet ind på beslutningen at chloridazon ikke anses for sundheds-skadeligt ved selv 

store overskridelser af grænseværdierne. Dette fremgår af et notat hos miljøstyrelsen. 

Der skal dog ikke herske tvivl om at bestyrelsen i enhver henseende vægter rent drikkevand meget 

højt og naturligvis følger alle anvisninger fra myndigheder for at sikre kvaliteten. 

 

Som det også vil fremgå af budgettet er der planlagt eftersyn af rentvandstanken. Ligesom der er 

budgetteret med andre investeringer over de kommende 5 år. Vi forsøger at tilpasse budgetterne så 

vi overholder den overordnede plan for at driften skal gå i nul over 5 år ligesom vi gerne fastholder 

den forholdsvis lave vandpris.  

 

Til slut vil jeg gerne takke Bent Sommer Madsen for hans indsats som revisor for vandværket i 

mere end en menneskealder. Det er desværre ikke lykkedes mig at finde datoen vor Bents første 

valg som revisor. Derudover har Bent i mange år været dirigent ved vores generalforsamlinger men 

da han var på valg for 2 år siden bebudede at det måtte blive hans sidste periode, hvilket bestyrelsen 

har respekteret. Tak for din opbakning Bent. 

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

4: Regnskab: Arne Kørup gennemgik vedlagte regnskab 

 

5: Beretning og regnskab til afstemning.   

 Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

 

6:  Budget 2018: Kasserer gennemgik budget uden bemærkninger fra de fremmødte. 

 

7: Indkomne forslag/fastsættelse af takster:  Ingen indkomne forslag – takstblad med 

uændrede takster godkendt. 

 

8: Valg af bestyrelse:  Kaj Nielsen, Jens Frederiksen og Preben Rasmussen genvalgt                              

uden modkandidater 

 

9: Valg af suppleant til bestyrelsen: Ole Mortensen valgt uden modkandidat. 

 

10: Valg at revisor     Ole Sommer Madsenvalgt for 2 år uden modkandidat. 

 

11: Valg af revisorsuppleant:  Lisbeth Keis valgt uden modkandidat. 

 

12:  Eventuelt:  Løs snak om vandværksdrift. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 


