Referat af generalforsamling i Vålse Vandværk onsdag den 7. oktober 2020
Dagsorden jfr. vedlagte indkaldelse til generalforsamling.
11 andelshavere og Arne Kørup var mødt.
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Valg af stemmetællere. Valgt Peter Olofson og Per Chr. Larsen
Valg af dirigent: Valgt Niels Larsen
Formandens beretning:

Beretning 07-10-2020

Der er i 2019 udpumpet ca. 30.500 m3
Der er indvundet.ca. 33.450 m 3 og det giver er spild på ca. 8 procent hvilket er forholdsvis højt
men under grænsen på 10 % som er grænsen for hvornår der skal betales afgift af vandspild på
ledningsnettet.
Der har i 2019 ikke været større ledningsbrud/defekte stophaner
Driften af vandværket har heldigvis kun været ramt af mindre problemer i 2019. Vores samarbejde
med Kemic Vandrens fungerer godt og ved de årlige serviceeftersyn klares småproblemer. Kemic
Vandrens har i sommer udført det årligt tjek uden at konstatere fejl på vandbehandlingen.

Der blev primo 2019 ansøgt om tilladelse om etablering af bundfældningstank i det gamle frysehus.
Tilladelsen kom midt i november 2019 og arbejdet er udført i løbet af 2020 og er nu næsten
færdiggjort.
Frysehuset er ombygget indvendig således at bundfældningstank er opført med udpumpning til
ledningsnettet for overfladevand. Der er opsat væg- og loftsbeklædning, der er malet således at
rummet kan holdes frostfrit og således at materialer mv. kan opbevares mere systematisk.
Anlægget beløber sig til ca. 200.000 kr hvilket er mere end anslået sidste år.
Bygningen er indvendig blevet stort set vedligeholdelsesfri samtidig med at bundfældningstanken
kan tømmes for slam uden at svine nævneværdigt.
Vi vil gerne invitere interesserede til et besøg hvis nogen måtte ønske det.

Vandkvaliteten fra vandværket er fin. Der er taget i alt 1 prøver på vandværket og 4 prøver hos
forbrugere siden sidste års generalforsamling. De er taget efter de nye krav til analyse for pesticider
– dog er der endnu ikke taget prøve for DMS der er seneste stof der skal analyseres for. Analyserne
viser ingen spor at pesticider. Ved prøven på vandværket er der minimal overskridelse af nitrit –
næsten svarende til usikkerheden i målemetoden. Grænsen for nitrit målt på vandværket er dog 10
gange større end kravet målt hos forbrugerne og hos forbrugerne er de målte værdier langt under
kravet – endog under kravet til målingerne fra vandværket. Der er derfor ikke foretaget yderligere.
Prøveresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside men jeg har også taget et enkelt eksemplar
med hvis nogen har interesse i at se dem.
Der er i midten af 2020 kommet en indvindingstilladelse på 40.000 m3 gældende frem til udgangen
af 2022. Vandværket har i en længere årrække kørt på en dispensation til indvinding indtil

kommunen har færdiggjort deres plan for vandindvinding i hele kommunen. Dette arbejde er endnu
ikke afsluttet og derfor er indvindingstilladelsen kun givet for en kortere årrække.
Dette begrundes også i at der ved flere af kommunens vandværker er fundet pesticider og andre
stoffer der har lukket boringer og nogle vandværker har været nødsaget til at lukke eller indgå
aftaler med nabovandværker. Der pågår netop nu en screening af grundvandet forskellige steder i
landet for at teste for yderligere ca. 100 stoffer. Resultatet af denne screening vil få indflydelse på
de fremtidige analyser på de enkelte vandværker.
Kommunen har indkaldt til et møde for vandværkerne på nordvestfalster for at drøfte fremtiden for
vandværkerne. Der er flere steder i kommunen indgået samarbejdsaftaler – bl. a. hos Arne i Horreby
og området ved Øster Ulslev på Lolland.
Mødedato er endnu ikke fastsat på grund af corona.
Ud over temaet om evt. samarbejder skal der drøftes forholdene omkring BNBO for de enkelte
vandværker. BNBO skulle dog ikke give nogen udfordring for Vålse Vandværk, da begge boringer
er beliggende i byen og derfor ikke omfattet af beskyttelseszonerne jfr. lovgivningen om BNBO.
Arne har gjort opmærksom på at spørgsmålet om BNBO lovgivningsmæssigt er henlagt til
kommunen. Vandrådet har i samarbejde med kommunen udarbejdet nyt fællesregulativ for
vandforsyninger i Guldborgsund kommune.
Regulativet beskriver reglerne mellem kommunen som tilsynsmyndighed og vandværket og
detaljeret regelsæt om forholdet mellem vandværket og forbrugerne.
Ændringerne i forhold til det hidtidige regulativ er mest begrundet i persondataforordningen og
enkelte redaktionelle ændringer.
Regulativet kan ses på vandværkets hjemmeside.
Vandværkets takstblad er godkendt af kommunen med bemærkning om at der skal ændres noget
redaktionelt i takstbladet til år 2021, men opbygning og indhold er OK.
Arne har allerede udfærdiget forslag til det nye regulativ, men dette er endnu ikke drøftet i
bestyrelsen-

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.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Jørgen Prior Larsen
formand
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Regnskab: Arne Kørup gennemgik vedlagte regnskab
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Beretning og regnskab til afstemning.
Regnskab godkendt uden bemærkninger.

6:

Budget 2020: Kasserer gennemgik budget uden bemærkninger fra de fremmødte.

7:

Indkomne forslag/fastsættelse af takster: Kassereren foreslog fremrykning af
årsopgørelse og a´conto betalinger med en måned – hhv. 1. marts og 1. september–
Forslaget vedtaget enstemmigt. Takstblad med uændrede takster godkendt.
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Valg af bestyrelse: Kaj Nielsen, Jens Frederiksen og Preben Rasmussen genvalgt
uden modkandidater
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Valg af suppleant til bestyrelsen: Ole Mortensen valgt uden modkandidat.
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Valg at revisor

11:

Valg af revisorsuppleant: Peter Olofson valgt uden modkandidat.

12:

Eventuelt: Løs snak om vandværksdrift.

Ole Sommer Madsen genvalgt uden modkandidat.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Niels Larsen
Dirigent

Anne Bonde Andersen

Kaj Nielsen

Preben Rasmussen

Jens Frederiksen

Jørgen Prior Larsen

Konstituering:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Prior Larsen som formand,
Anne Bonde Andersen som næstformand, Kaj Nielsen som vandværks bestyrer. Jens Frederiksen
og Preben Rasmussen som bestyrelsesmedlemmer. Uden for bestyrelsen valgtes Arne Kørup som
kasserer.
Anne Bonde Andersen

Preben Rasmussen

Kaj Nielsen

Jens Frederiksen

Jørgen Prior Larsen

