Vålse Vandværk
Referat fra generalforsamling
Mandag den 18. marts 2019 kl. 1900
Vålse Gamle Skole
Dagsorden:
1: Valg af 2 stemmetællere
2: Valg af dirigent
3: Formandens beretning
4: Regnskab
5: Beretning og regnskab til afstemning
6: Budget for år 2019
7: Indkomne forslag/fastsættelse af takster (eventuelle forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
8: Valg af bestyrelse. På valg er Anne Bonde Andersen og Jørgen Prior Larsen
9: Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Ole Mortensen
10: Valg af revisor. På valg er Frans Poulsen
11: Valg af revisorsuppleant. På valg er Lisbeth Keis
12: Eventuelt
Ad 1) Erik Svendsen og Ole Mortensen valgt
Ad 2) Niels Larsen valgt
Ad 3) Beretning vedlagt i særskilt notat.
Ad 4) Regnskab vedlagt i særskilt notat.
Ad 5) Beretning og regnskab godkendt.
Ad 6) Budget vedlagt i særskilt notat.
Ad 7) Ingen forslag indkommet.
Ad 8) Genvalg til Anne Bonde Andersen og Jørgen Prior Larsen uden
modkandidater.
Ad 9) Genvalg til Ole Mortensen
Ad 10) Frans Poulsen genvalgt
Ad 11) Peter Olofsson nyvalgt uden modkandidat.
Ad 12) Intet.
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
Jens Frederiksen

Kaj Nielsen

Preben Rasmussen

Jørgen Prior Larsen

Beretning 18-03.2019
Der er i 2018 udpumpet knap 32.000 m3
Der er indvundet.ca. 33.750 m 3 og det giver er spild på 4,8 procent hvilket er mere end vi har haft
i mange år.
Der har i 2018 været 3 ledningsbrud/defekte stophaner, som har været stærkt medvirkende til det
store spild. Derudover kan mindre forskydninger i aflæsningstidspunkt være medvirkende til
differencen mellem den indvundne mængde og den afregnede mængde. Differencen ligger inden for
grænsen på 10 % spild som accepteres uden at der skal svares statsafgift af svindet.
Driften af vandværket har heldigvis kun været ramt af mindre problemer i 2018. Vores samarbejde
med Kemic Vandrens fungerer godt og ved de årlige serviceeftersyn klares småproblemer. Vi har i
2018 fået efterset rentvandstanken og der blev ikke fundet utætheder eller andet der skal udbedres
på tanken. Kemic Vandrens har senest i torsdags været på det årlige servicetjek, hvor ventiler og ilttilførsel mv. kontrolleres. Her blev der heller ikke fundet fejl af betydning for vandkvaliteten.
Den 23. oktober var Guldborgsund kommunes tilsynsførende på kontrol af vandværket. Det er mest
en administrativ kontrol men også boringernes og vandværkets fysiske tilstand gennemgås.
Vandværkets tilladelse til indvinding af 40.000 m3 årligt kører fortsat med administrativ
forlængelse. Det indebærer blot at vandværket fortsætter uændret indtil der kommer en fornyet
tilladelse fra kommunen. Der er absolut ingen tegn på at der sker ændringer i indvindingstilladelsen.
Boringer, grunde, bygninger og behandlingsanlæg blev godkendt med bemærkning om at alt var i
fin stand.
Det blev bemærket at vandkvaliteten er fin efter der i analyserne fra 2017 var mindre overskridelser
af ammonium og nitrit. Der var ved seneste prøve for aromater (benzin-lignende stoffer) fundet
ubetydelig overskridelse af naphtalen. Dette kan skyldes luftbårne dampe fra græsslåning i
nabolaget eller andre udefra kommende dampe. Aromater er mig bekendt ikke længer omfattet af de
stoffer vandet analyseres for.
Indvindingen fra de 2 boringer anbefales styret således at der indvindes kontinuerligt fra begge
boringer jævnt fordelt over døgnet.
Vandværket har i dag en fordeling hvor der skiftevis indvindes fra hver boring fordelt overdøgnet.
Anbefalingen fra kommunen skulle minimere risikoen fra opstigning af saltholdigt vand.
En ændring af den nuværende indvindingmåde vil medføre betydelige udgifter til pumper og styring
af indvindingen hvilket ikke står mål med risikoen for saltholdigt vand.
Ved kontrolbesøget blev der henvist til kravet om tilladelse til udledning af skyllevand.
Der derfor ansøgt om tilladelse om etablering af bundfældningstank i det gamle frysehus.
Det er planen at gulvet i frysehuset brydes op og der graves afløb ned til udledning til
kloakledningen der leder overfladevand til midterkanalen.
Der støbes nyt gulv og støbes en indendørs tank på ca. 15 m 3. Skyllevandet ledes fra vandværket
over i tanken, hvor det bundfælder i ca. 1 døgn inden det lukkes ud i kloaknettet.
Tanken adskilles fra det øvrige rum med en skillevæg.
Der endnu ikke indhentet konkret tilbud på arbejdet men udgiften skønnes at blive mellem 100 og
150.000 kr.

Der i skrivende stund ikke modtaget noget svar fra kommunen trods ansøgning indsendt omkring
årsskiftet.

Det er dog telefonisk lovet at der vil komme et svar senere i dag.
Vandkvaliteten fra vandværket er fin. Der er taget i alt 3 prøver på vandværket og 3 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 2 af prøverne 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.

Jeg skal ikke trætte Jer med detaljer om de udfordringer der også er med at drive vandværket men
blot nævne at vi - Arne – har udarbejdet plan for at overholde persondataforordningen. Senest har
vi hørt om krav til at kommunikation skal foregå på sikker mail. Der er dog endnu ikke krav om at
breve skal forkyndes af autoriseret stævningsmand eller sendes anbefalet.
Pejling af boringerne skal foregå efter nye forskrifter. Den gamle metode som giver et præcist
billede af grundvandets niveau i forhold til tidligere målinger er ikke længer brugbar.
Der er kommet krav om beskyttelse af boringsnære områder i forhold til brug af pesticider – BNBO
Den opgave ligger nu hos kommunen men skal forhandles med samtlige vandværker i forhold til
placeringerne af boringerne.
Jeg har ved en tidligere lejlighed sarkastisk anført at en stabil forsyning med rent vand en biting i
forhold til at administrere og dokumentere for myndighederne. Dette ser ikke ud til at ændre sig på
kort sigt.

Økonomien er fortsat stabil men dette kan vi jo drøfte i forbindelse med gennemgang af regnskab
og budget.
Vi har i starten af det nye år skiftet pengeinstitut til Lollands Bank for at undgå negative renter på
indestående af likvide midler. Skiftet vil fremgå af næste års regnskab.
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

