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Dagsordenens punkt 2:  - Bestyrelsens beretning . 4.6.2018 

 På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for regnskabsåret 2017,  og den er opdelt i følgende 

punkter:  

Planche - velkomstbillede og   dagsorden . 

P3 –bestyrelsens beretning:  

1. Personkreds i  vandværket.

2. Planlagte fokusområder  i bestyrelsen

3. Vandforbrug, vandspild,  vandkvalitet og kontrol heraf.

4. Økonomi

5. Skattesagen

6. Nye fokusområder

7. afrunding

Pkt 1.- Personkreds i vandværket. 

Efter generalforsamlingen  sidste år  blev bestyrelsen konstitueret som følger: 

Planche  

 Pkt .2 – Planlagte fokusområder i bestyrelsen.  

På sidste års generalforsamling   fremlagde vi følgende  fokusområder, som  bestyrelsen især ville arbejde 

med :   

Planche  

1. Samarbejde med andre vandværker

2. GPS opmåling

3. Renovering af hovedventiler

4. Generationskifte

5. Implementering af EU persondataforordning

6. Kalkreduktion

7. Generationsskifte

Og hvordan er det så gået ? 

Til 2.1 – Samarbejde med andre vandværker   

Inden for  vandforsyningsområdet sker der på landsplan  en øget udvikling i  samarbejdet mellem de 

forskellige vandværker. Grunden er, at  mange vandværker kan se en  fordel i at samarbejde  f.eks. omkring 

vagtordning, anvendelse af specialviden f.eks. omkring lækagesporing, GPS opmåling og svejsning af 

plastrør, div. administrative opgaver, og det udmøntes i div. effektiviseringer og dermed besparelser.  

Vi har også  henvendt os til vore nabo vandværker herunder også Sydfalster vandværk og spurgt, om nuv. 

samarbejdsområde  kan udbygges til fælles gavn. Vi samarbejder i forvejen med hinanden via etableret 
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ringforbindelse med Idestrup og Væggerløse vandværk, så vi kan levere vand til hinanden om nødvendigt.   

Henvendelsen har været drøftet i de respektive bestyrelser men  umiddelbart uden  konkrete resultater.  

Her i foråret 2018  har   vor  næstformand Birger Mikkelsen taget fat i sagen, og  dialogen med 

nabovandværkerne er genoptaget – sådan en proces tager tid, og det ser nu lovende ud.   Et samarbejde 

mellem 2 eller flere vandværker vil være fint, når alle deltagerne har  gavn heraf, og det er  målsætningen 

for os.    

Til 2.2  –GPS opmåling : 

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi indført opmåling af vort ledningsnet via en såkaldt GPS 

opmåling- vi får herved indmålt vore hovestophaner,  ledninger og brønde, når de er  synliggjort , og det 

sker  med 10 cm nøjagtighed.  Det er hurtigt og nøjagtigt og erstatter opmåling med målebånd og 

indtegning div. ledningsdata på  kort - en god investering  viser erfaringerne, og det er nu en naturlig del af  

hverdagen.   

 Til 2.3. –Renovering af hovedventiler. 

Vi fik afsluttet udskiftningen af vandmålerne  til elektroniske vandmålere, og herefter har vi igangsat en 

undersøgelse af vore hovedventiler og deres tilstand. En del ventiler er renoveret med nye spindler, men 

det viser sig her i 2018 , at problemstillingen med ventilerne er større end forventet. Vi har brugt et 

anerkendt mærke gennem  en del år, men desværre viser det sig, at spindlerne  kan tære og knække ved  

selve ventilen nede i jorden.   

Vi er naturligvis i dialog med leverandøren, men uden særlig resultat, og har  skiftet leverandør samt  øget 

udskiftningen af ventiler for at reducere mulighederne for driftsfejl  fra defekte ventiler.  

Til 2.4 – Implementering af persondataforordning.  

Som mange andre har vi også fået gennemgået vore data og fået dem   tilrettet, så vi lever op til 

lovgivningskravene herom gældende fra maj 2018. 

 Til 2.5 – Kalkreduktion. 

Spørgsmålet omkring reduktion af kalkindholdet i vandet har vi drøftet nøje og også fulgt de forsøg, som 

feks Tårnby,  København og Store Heddinge kommune  har indledt grundet  et højt kalkindhold i vandet.   

Erfaringerne viser dog, at det er dyrt at afkalke,  men hos os er det især problematisk grundet de meget 

varierende vandmængder, som vi leverer i løbet af året ud på nettet til sommerhusområdet.   

  Til 2.6 – Generationsskifte. 

I bestyrelsen har vi brugt en del tid på at finde gode kandidater til bestyrelse mv.  

Vi er –heldigvis- blevet ældre, og i år stopper undertegnede efter 22 år som formand,  og om 2 år overvejer 

Finn måske at stoppe efter 25 år i bestyrelsen som primært sekretær.  

Birger  kom ind i bestyrelsen sidste år, og han  har som næstformand helt indfriet forventningerne om at 

kunne tage over som ny formand.  

Claus  har været på reduceret tid i en periode og går på pension ultimo 2018  uden genbesættelse af 

stillingen.  Vi har efterhånden fået renoveret de fleste  af vore anlægsaktiver og sammen med en række 

gennemførte effektiviseringer så  kan vi nu geare  ned og få suppleret med ekstern arbejdskraft , når det  er 

nødvendigt.   
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Under  senere punkter på dagsordenen kommer  vi nærmere ind på   div. valg med bl.a. kandidatforslag fra 

bestyrelsen- hvem og hvorfor.  

Pkt. 3. – vandforbrug, vandspild mv samt vandkvalitet. 

Planche med forbrug  og vandspild.  

I 2017 har vi haft en tilgang på 31 nye andelshavere, så vi ved årets udgang er 5550 .  

Og her i første halvår  2018  kan vi mærke en øget tilgang af nye tilslutninger samt også en forøget handel 

med sommerhuse.   

 Planche med drikkevandskontrol  og pesticider. 

På landsplan har der været flere steder med problemer grundet  pesticider feks hos Trefor ved Lillebælt, 

som har ca 80 boringer, og  hvor pesticidforurening har nødvendiggjort lukning af 4 boringer. 

Der er fokus på flere typer pesticider, og drikkevandskontrollen forventes udvidet fremadrettet  for 

afdækning  af yderligere typer pesticider. 

Kan drikkevandet mon renses for pesticider ? – ja,  det kan man godt,men  normen her i Danmark er nul 

pesticider i drikkevandet. –Myndighederne vil  måske fremadrettet  tillade rensning , såfremt der ikke er 

andre muligheder.  

Er pesticider mon sundhedsskadelig i små mængder-  måske ikke- de kloge på området  på området  er ikke 

helt enige, og ej heller omkring tilsætningsstofferne  betydning for sundheden.  

Så nultolerencen  er et godt udgangspunkt , indtil ny viden dokumenterer noget andet.  

Her kan lige indskydes, at kravene til vandkvalitet for vand købt på flasker  slet ikke er som kravene  til 

vandværksvand. Flaskevand indeholder f.eks. desværre ofte mikroplastpartikler  og  er mange gange dyrere 

end drikkevand.   

Ved vort vandværk har  den udvidede kontrol her i foråret af pesticider vist, at vi ikke har problemer 

hermed. -Vi  har  godt og rent vand og har ikke haft problemer med kvaliteten i 2017.   

Pkt 4. – økonomi.  

Planche  

 

Pkt 5.- Skattesag  

Sagen er som bekendt for mange anket til højesteret, og den påbegyndes  her i 2018  med 

forventet dom i 2020.  Den kører nu ad 2 spor iflg vor brancheforening Danva . 

Et politisk, hvor  flere politikere viser stor forståelse for vandværkernes argumenter med ingen 

betaling af skat, når der ikke tjenes penge. Vandværkernes økonomi jo kører efter princippet 

”hvile i sig selv” . -Sagen drøftes også på embedsmandsniveau, men iflg Danva  fører det ikke til 

noget.   

Og så et juridisk spor – nærmere  om de økonomiske forhold  for os  kommer  under 

regnskabsaflæggelsen.  

PKt. -6 –Nye fokusområder  
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Planche  

-udskiftning af hovedventiler 

-vagtordning 

- personalereduktion og ekstern assistance 

- forventede nye strammere regler omkring   benchmarking m.v. fra 2019  

- skattesagen 

 

Pkt  –afrunding .  

Også 2017 har været et godt år for vandværket. 

Efter en del år med større investeringer her især med målerudskiftning  til elektronisk aflæsning 

er behovet for nye investeringer reduceret, og derfor forventes der  et mindre investeringsbehov i  

de  næste 2-3 år.  

Vor målsætning om at have en kapitalkonto på samme niveau  som vor omsætning har  vi  næste 

igen  efter bortfald af myndighedskrav om at reduceret kapitalkontoen til 0  kr .  

Ligeledes kan vi glæde os over, at arbejdet med generationsskifte går planmæssigt også selv om 

det er svært at få fat i de yngre årgange med de fornødne kvalifikationer.  

Vor vandkvalitet er  fortsat fin med ”  godt og rent vand ” som angivet i vore vedtægter, og  

ligeledes har vi en god  økonomi.    

Så vandværket anses af bestyrelsen for at være klædt godt på til at tackle de kommende 

udfordringer.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vore samarbejdspartnere , interne revisorer og et dygtigt 

personel samt mine bestyrelseskollegaer  for de opnåede resultater via et fint og konstruktivt 

samarbejde.  

 

 

 På bestyrelsens  vegne          Jørn Lavtsen           


