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Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk    
den 30. oktober 2018 kl. 19.00 hos Per Kristiansen, 
Orebyvej 79, 4990 Sakskøbing. 
 
Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO),  
Flemming Aalborg (FAa), Benny Rasmussen (BR) samt Suppl. Birthe Kristensen (BK). 
  
Afbud: ingen 
KC = Kenn Christiansen  
GK = Guldborgsund kommune 
GF = Guldborgsund Forsyning.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt. 

 
2. Gennemgang og underskrivelse af referat fra seneste møde den 21. august 2018 

Referatet godkendt og underskrevet 
 

3. Velkommen til "nyt" bestyrelsesmedlem 
Da Kenn Christiansen ønskede at udtræde af bestyrelsen med virkning fra 15. september, 
besættes bestyrelsesposten af Suppleant Benny Rasmussen.  
PK bød Benny velkommen i bestyrelsen, et erfarent medlem, da Benny tidligere har været 
bestyrelsesmedlem og deltaget i adskillige bestyrelsesmøder. 
 

4. Info vedr. diverse igangværende tiltag – sager 
a. Driftsleder Kenn Christiansen holder ferie i perioden 29. okt. – 12. nov.  

OO varetager den overordnet driftsledelse og Roald Wiese har påtaget sig at svare på LER 
henvendelser. 
 

b. Asfalteringen af Orebyvej, det er aftalt med kommunen at vandlåsedækslerne hæves så de er 
synlige. Enkelte er overdækket med asfalt fra sidste asfaltering og andre står i skel eller på 
matriklen. 
 

c. Der er indkaldt til møde den 8. nov. hos GK vedr. forureningen. OO og KW deltager. 
  

d. GK har meddelt tilsyn på vandværket den 21. nov. kl. 11-13. Kenn og PK deltager. 
 

e. Vandværksforeningen har indbudt til temadag den 24. nov. på Hotel Falster, tilmelding 
senest den 12. nov. 
  

f. Der er modtaget brev fra GF vedr. at skift af vandmålere ikke bør ske efter den 1. nov. og at 
indberetningen skal være GF i hænde få dage efter. OO har orienteret Hunseby Smedie. 

 
g. Den 6. okt. var der Temadag i Bangs Have, arrangeret af Vandrådet, KC, PK og BR deltog. 

Her blev præsenteret en række interessante indlæg. Efterfølgende var der messe med 14 
udvalgt udstillere med løsninger til vandsektoren. 
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h. PK deltaget i vandrådsmøde den 4. okt. på Marielyst vandværk 
Datoer for kommende vandrådsmøder: 26. feb. med emnerne: Hvordan ser myndighederne 
på pesticidforureningen og nye krav til vandværkernes hjemmeside.  
Repræsentantskabsmøde den 22. maj og Temadag i Bangs Have den 21. sep. 

 
i. Torben Johansen, driftsleder Østlolland Vandværk er gået på efterløn den 1. aug. Virker som 

konsulent for den nye driftsleder indtil årsskiftet. PK vil deltage ved en kommende 
reception, Torben har stor erfaring med vandværksdrift, sammenlægninger og nye boringer 
og har været en stor informationskilde til PK.  

  
 

5. Driftsledelse - på kort og længere sigt 
PK har haft kontakt med KC angående driftslederjobbet fremadrettet. KC gav udtryk for at han 
gerne ville fortsætte. Bestyrelsen var glad for den klare udmelding. Enkelte 
bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at der var enkelte jobfunktioner som KC ikke mente hørte 
under driftslederen. Det skal der klarhed på fremadrettet. 
Af hensyn til kvalitetssikringen på vandværket indføres en ”Logbog” fra årsskiftet, hvor der 
noteres dato, tid, initialer og hvad der er bemærket, tjekket, tilset, justeret mv. Alle der udfører 
arbejde på værket skal skrive i logbogen. I forbindelse med den daglige drift vil der primært 
være driftsleder og havemand.     
    

6. Orientering om - drøftelse af mulige tiltag i forbindelse med Chloridazon 
GK har opfordret vandværket til at komme med mulige løsningsforslag til 
Chloridazonforureningen.  
PK havde undersøgt gennem Torben Johansen, at nedlæggelse af ny forsyningsledning koster 
ca. 400 kr. pr. m. og dertil boring(er) til 1-1,2 mill. pr. stk. der skal som første step investeres ca. 
500.000 kr. i en ny boring før det kan afgøres om den nye boring er forurenet. Selv om denne 
prøve er OK, er der dog ingen garanti for, at boringen vil være forureningsfri når indvindingen 
påbegyndes. Ingen fremadrettet sikkerhed for rent vand i nye boringer, hvorimod rensning 
antages at være mere fremtidssikret. PK haft kontakt med Krüger A/S, der vil komme på besøg 
og se mulighederne for filtrering med aktivt kul hos Rørbæk Vandværk. 
   

7. Indretning af arkiv status (Ole) 
JC Byg går i gang i uge 44-45. OO får fremskaffet en nøgle til firmaet. 
Aftalt at OO køber 3 nøgler hos MP Alarm og Låseteknik i Nyk. F. 
   

8. Økonomi, underskrift Jyske Bank papirer (Kurt) 
KW oplyste, at saldo på driftskontoen pt. er 1.125.976 kr. Årsagen til det store beløb er, at de 
manglende opkrævninger fra 2017 nu er blevet indbetalt. 3. kvt’s. regnskab er pt. ved at blive 
udarbejdet på Øernes Revision.  
Afkast på depotbeholdningerne i Jyske Bank Privat Banking var i starten af okt. pænt positive, 
men det turbulente finansmarked i oktober har vendt afkastet til et underskud pt. på ca. 85.000 
kr.  
KW har haft kontakt til Anne Poulsen, Jyske Bank. KW orienterede bestyrelsen om årsagerne og 
puljernes sammensætning, og at vi ikke skal glemme, at vandværket i 2017 havde et pænt afkast. 
Bestyrelsen besluttede, at flytte 750.000 kr. fra driftskontoen over i Jyske Bank Privat Banking 
Stabil. BK gjorde opmærksom på, at vi betalte rente for at have penge på driftskontoen. 
Ændringen af formandsposten samt udskiftningen af bestyrelsesposten har medført, at 
ændringerne skal registreres i Jyske Bank. Bestyrelsen underskrev de af KW udfyldte papirer.   
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9. Nuværende omkostninger i forbindelse med vandmålere (Ole/Kurt). 
OO har haft kontakt til Hunseby Smedie der oplyser, at de ca. har skiftet 80 vandmålere i 2018. 
Der er endnu ikke modtaget nogen faktura på arbejdet samt de skriftlige formularer til GF og 
vandværket på udskiftningen.  
 

10. Eventuelt. 
PK, Sorbisense er opkøbt af Eurofins A/S, og produktet tager passive prøvetagningsløsninger i 
selve boringen over en længere tidsperiode, og er ikke afhængig af adgang til elektrisk strøm. 
Måling af ægte gennemsnitskoncentrationer modsat de korttidskoncentrationer, som opnås ved 
de normale grab-sampling metoder. Kunne være en interessant måling af Chloridazon. 
 
BR oplyste, kurset ”grundlæggende vandværksdrift” havde været interessant, BR, OO, BK og 
FAa deltog.  
 
Næste bestyrelsesmøde aftalt til torsdag den 6. december på Oreby Kro, PK reserverer 
lokale.   
 
 

 
________________________          _________________________     _______________________ 
                Per Birk Kristiansen         Ole Olsen                         Benny Rasmussen  
 
 
 
                             ________________________________          __________________________________ 
                Flemming Aalborg        Kurt Wiell 

 
 
 
 
 

 


