Referat fra Rørbæk vandværks generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 på Hotel
Saxskjøbing
Deltagere fra bestyrelsen: formand Per Kristiansen (PK), næstformand Ole Olsen (OO), Benny
Rasmussen (BR), Flemming Aalborg (FAa), kasserer og sekretær Kurt Wiell (KW)
Velkommen ved formanden:
PK bød alle velkommen til årets generalforsamling, som egentlig var planlagt til den 26. marts,
men udsat til d.d. pga. Covid 19
Rørbæk Vandværk er vært for kaffe og kage samt Øl og Vand under generalforsamlingen. Efter
generalforsamlingen vil der være smørrebrød med Øl og vand.
Alle fremmødte andelshavere blev registreret ved indgangen og fik udleveret stemmeseddel,
dagsorden, light-regnskab incl. budget og investeringsplan. Den omfattende årsrapport (regnskab)
var uddelt på bordene.
Der blev registeret 28 stemmeberettiget samt 15 gæster.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Carl-Henning Futtrup, som blev valgt.
Carl-Henning Futtrup konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning for 2019
Formand Per Birk Kristiansen (PK) aflagde beretningen, som var opdelt på en del slids
indeholdende følgende emner:
Bestyrelsens sammensætning - Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder fra marts til
november - Ole Olsen har gennemført et 3 dages Driftslederkursus samt et 2 dags
Hygiejnekursus – Øvrige bestyrelsesmedlemmer har deltaget i forskellige møder.
Årets drift og opgaver:
Det store piletræ på den gamle vandværksgrund er blevet beskåret kraftigt, pris 7.500 kr. –
Der har i året ikke været nogen afbrydelser af vandforsyningen – Alle vandanalyser har
levet op til alle krav med undtagelse af den kendte Chloridazon forurening – Ingen
væsentlige reparationer på værket – ingen brud på ledningsnettet, men defekte stophaner
synes at være/bliver et stigende problem – Alle 4 boringer blev ved trykprøvning og fundet
tætte.
Driftsledelse:
I marts 2019 blev der indført en driftslogbog på vandværker for at højne kvalitet og
driftssikkerhed, således at myndigheder og bestyrelsen kan se hvad der bliver udført af
opgaver og rutinemæssige eftersyn.
Driftsleder Kenn Christiansen stoppede pr. 31. juli 2020, efter mange års ansættelse, den
sidste periode sygemeldt, og værket blev i perioden passet af Flemming Aalborg, Ole Olsen
og Per Kristiansen. Formanden udtrykte en stor tak til Kenn Christiansen, for hans store
indsats for vandværket gennem 42 år. Bestyrelsen ønsker Kenn det bedste fremover og
håber han får styr på helbredet igen.
Bestyrelsen har fra 1. august 2020 ansat Ole Olsen til at varetage driftslederfunktionen, Ole
har et indgående kendskab til vandværkets drift, dels som afløser for Kenn og hans job som
elektriker, der gennem tiden har udført adskillige opgaver på vandværket. Ole har alle
lovpligtige og relevante kursus til opgaven.
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I 2019 er der solgt 79.875 m3 vand, lidt mindre end året før – Spildprocenten er 1,5%,
hvilket bekræfter, at ledningsnettet er tæt. Vandforbruget overvåges alle døgnets timer,
især natforbruget mellem kl. 2-4 hvor det er lavest er interessant og vil afsløre evt.
utætheder. Her er vandforbruget ca. 1,5 m3 hvilket bekræfter, at ledningsnettet er tæt.
Vedligeholdelse.
Omkostningen til vedligeholdelse har de sidste 5 år været meget stabil på 150.000 –
200.000 kr.
Øvrige opgaver/omkostninger.
Flemming Aalborg overtog LER-opgaven efter Kenn Christiansen (LER er et
Ledningsejerregister, hvor alle rør og stophaner i vandværkets forsyningsområde er
registreret). Alle graveaktører retter henvendelse her inden gravearbejdet påbegyndes.
Flemming har scannet vandværkets ca. 1000 håndtegninger som nu ligger på PC,
organiseret efter vejnavn og husnummer. Dette gør det bl.a. muligt hurtigt at anvise en
stophave for håndværkere og andelshavere.
Fra juni 2023 skal alle LER grave forespørgsler besvares inden for 20 min. (i dag er det 5
hverdage) Det øgede krav kræver automatisk besvarelse, hvilket vandværket er i gang med
at indhente tilbud på. Priserne varierer meget.
Der er opnået besparelse på godt 8000 kr. årligt på telefonabonnementer, som især havde
tilknytning til Kenn.
Råvands kvaliteten.
Bestyrelsen har fået kontrolleret boringernes tæthed, foretaget langtidsanalyse af
råvandet med såkaldte SorbiCells.
Planen for det fortsatte arbejde med at løse pesticid forurenings problemet:
Fortsætte den igangværende åbne dialog med Guldborgsund Kommune – Øge detaljering
af projekt for aktivt kul løsning – Følge udviklingen på Bakteriologisk rensningsmuligheder.
Ansøge om tilladelse til en neddrosling af vandværkets kapacitet fra 450.000 m3 til 140.000
m3 pr. år.
Udarbejde en komplet beskrivelse af ombygningen og sikre forsyningssikkerheden under
ombygningen.
Udarbejde ansøgning til Guldborgsund kommune om etablering af aktiv kul filtrering.
Formanden takkede for den opmærksomhed de fremmødte havde vist.
Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.
Beretningen godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kasserer Kurt Wiell (KW) gennemgik det reviderede regnskab for 2019 og kommenterede
enkelte omkostningsposter.
Årets resultat, en overdækning på 551.118 kr. heraf 359.439 kr. i finansielle indtægter.
KW oplyste, at det finansielle afkast de sidste 5 år frem til d.d. havde været 204.828 kr.
En passiv placering af formue ville i dag koste ca. 35.000 kr. årligt.
Ketty Smed spurgte om hvorfor der var mødehonorar på 2 poster i regnskabet.
KW forklarede, at det var delt for bedre at sandsynliggøre om møderne vedrørte driften
eller administrationen.
Der var ingen yderligere spørgsmål.
Regnskabet godkendt.
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4. Budget for det (de) kommende år forelægges til godkendelse.
KW gennemgik budgettet for 2020 og kommenterede enkelte omkostningers ændringer.
I budgettet var der indsneget sig en fejl under kontoen kørselsomkostninger, opført som
80.000 kr. men skulle være 8.000 kr. hvilket ændrede årets resultat til en underdækning på
57.000 kr. i stedet for 129.000 kr.
Budgettet godkendt.
5. Investeringsplan fremlægges til orientering
Investeringsplanen 2019-2023 gennemgået og kommenteret af KW
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nye forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Per Birk Kristiansen, Kurt Wiell, Flemming Aalborg.
(villige til genvalg)
Per Birk Kristiansen, Kurt Wiell og Flemming Aalborg valgt for 2 år.
Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Birthe Kristensen og Palle Nielsen (villig til genvalg)
Birthe Kristensen og Palle Nielsen valgt for et år.
8. Valg af 2 revisorer for 2 år som afgår skiftevis.

På valg er Bente Stryger Hansen, (villig til genvalg)
Bente Stryger Hansen valgt for en 2 år.
9. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
På valg er Johannes Juliussen og Tonny Borre Larsen (Johannes ønsker ikke genvalg, Tonny
villig til genvalg)
Bestyrelsen forslag: Brita Larsen, Rosengården 49.
Brita Larsen og Tonny Borre Larsen valgt for et år.
10. Eventuelt
Per Topp Nielsen, Nykøbingvej 69, havde fremsendt en skrivelse til bestyrelsen få dagen
inden generalforsamlingen vedr. 1) trussel ved vandmålerskift, 2) defekt stophane samt 3)
vandkvaliteten og forsyning til hans ejendom, Nykøbingvej 69.
Per Topp Nielsen begrundede sin skrivelse, havde i flere år prøvet at få dialog med
bestyrelsen, men var blevet afvist. Vandet var brunt og ubrugeligt til at drikke, bad og
tøjvask.
PK forklarede, at skrivelsen vedr. vandmålerskifte er ændret. Tidligere og nye skrivelse blev
fremvist for forsamlingen. Stophanen vil indgå i næste omgang af reparationer af
stophaner, da det er mere kosteffektivt at skifte flere stophaner i en arbejdsgang. Årsagen
til vandkvaliteten må ligge i forsyningen fra stophanen og ind til ejendommen, hvilket er
ejerens ansvarsområde for vedligeholdelse. Ejendommens forsyning ligger direkte på en
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hovedledning, som er blevet testet ved taphane prøver hos forbrugere 2 gange i det
seneste år.
Per Topp Nielsen var tilfreds med svarene.
Erik Frederiksen, Mellemvang 38, der er medejer af entreprenørvirksomheden Erik
Frederiks Eftf. spurgte, hvorfor vandværket ikke brugte det lokale entreprenørfirma som
tidligere.
Havde bemærket, at vandværkets smed Hunseby Smedie selv udførte gravearbejdet ved
opgaver for vandværket.
PK forklarede, at vandværket bestræber sig på, at få udført opgaverne hurtigt og billigst,
mente derfor, at når et firma kunne udføre hele opgaven, måtte det være nemmest og
billigst. Bestyrelsen vil drøfte forespørgslen.
Der var ikke yderligere under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og at opgaven havde været overkommelig.

Referent: Kurt Wiell, 01.09.2020

Sakskøbing den ___________________________________________
Dirigent Carl-Henning Futtrup
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