Referat fra Generalforsamling i Rørbæk Vandværk torsdag d. 7.10.2021 kl.19.00
Hos Helsekokken-Saks. Sukkerfabrik
Deltagere: Formand Per Kristiansen (PK), Kasserer Kurt Wiell (KW), Sekretær Benny Rasmussen (BR),
Næstformand Flemming Aalborg (FAa) Driftsleder Ole Olen (OO) Suppleant Palle Nielsen (PN)
PK bød velkommen til årets generalforsamling, som jo egentlig skulle have været afviklet inden udgangen
marts 2021, men p.g.a. Corona epidemien var det nødvendig at udsætte generalforsamlingen.
Rørbæk Vandværk var vært ved Øl / vand – Kaffe m. småkager under generalforsamlingen, efterfølgende
blev der serveret smørrebrød.
Alle fremmødte andelshavere blev registreret ved indgangen, og fik udleveret en stemmeseddel, samt
dagsorden og hovedpunkterne i regnskabet, samt budget og investeringsplan for perioden 2020 – 2024
Der blev registreret 32 andelshavere samt 14 gæster.
1: Valg af Dirigent
Bestyrelsen foreslog Ove Christiansen, som blev valgt.
Ove Christiansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i flg. § 8 i vedtægterne
og der var ingen indvendinger mod at den nu blev afholdt efter 1. april p.g.a. Corona.
Som stemmetællere blev valgt Britta Larsen og Peter Andersen.
2: Bestyrelsens beretning som dækker perioden 20.8.20 til 7.10.2021.
PK indledte beretningen med at oplyse forsamlingen at den forgangne periode nok havde været blandt
den travleste siden værket blev bygget i 1985, og at beretningen var dækkende fra 20.8.20 til d.d.
PK havde lavet en meget flot og uddybende præsentation for aktiviteterne i Rørbæk Vandværk, som
herefter vil blive refereret i hovedtræk.
Der har i perioden været afholdt 7 bestyrelsesmøder, vi har yderligere været repræsenteret i Vandråds
og Tema møder, møder med Guldborgsund Kommune miljø afdl., samt Jyske Bank Invest, og Revisor.
Vores Computere på Vandværket og de fleste af vores hjemmecomputere er virussikret med MyData
Årets drift er forløbet ganske tilfredsstillende, ingen totale afbrydelser af vandforsyningen, dog har
enkelte vejstrækninger været afbrudt i kortere tid, under udbedring af ledningsbrud og vedligeholdelse.
Vandanalyser har levet op til alle gældende krav, bortset fra den kendte pesticid Chloridazon forurening
De gamle flowmålere har vist sig at de var unøjagtige, da de har vist et tab på den udpumpede vandmængde på 5,1 % svarende til et distributionsledningstab på 4580m3. Efter installation af nye
flowmålere kan vi se at dette tab reelt er betydeligt mindre.
Reparationer og vedligehold i perioden har været ny tagbelægning på værket, 5 nye vinduer i Gl. vandværk, ny græsslåmaskine, nyt hegn flere steder, og fældning af en del høje træer.
Reduktion af omkostninger i forbindelse med stophaneskift. Skift af 9 stophaner og en målerbrønd
blev sat i udbud, for at få en fast pris på arbejdet, vi modtog tilbud fra vores faste VVS leverandør
Hunseby Smedje, samt Erik Frederiksens Eftf. som var gået i samarbejde med VVS firmaet Helmuth
Nielsen &Søn Aps, Vi valgte sidstnævnte idet deres tilbud lå ca. 40 % lavere, og vi kunne
efterfølgende konstatere at tilbudsprisen holdt på et perfekt udført arbejde med en besparelse på
ca. 60.000 kr.
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Ser vi på den efterfølgende periode betyder det en besparelse på ca. 120.000 kr. for år til dato.
Målerskift har med vores hidtidige leverandør Hunseby smedje været meget ustabil, og registreringerne
være mangelfulde, hvorfor vi udbød opgaven for 2021 til 3 leverandører.
Valget faldt på Johnny Rasmussens VVS, som der var 30% billigere end vores tidligere leverandør, og
opgaven med udskiftning af 150 vandmålere blev udført på kun
ca. 45 dage og med 100% dokumentation, mærkning m.m. En besparelse for 2021 skift af målere
på 67.000 kr.
Reparation og vedligehold på vores ledningsnet i perioden:
Der er udskiftet 20 stophaner, desuden er der skiftet 1 anboringsbøjle på Bregnevej 9, og en utæt muffe
på hovedledning, ved Bregnevej 9, på stien mellem Guldborgvej og Bregnevej er der en stophave som
ikke kan lukke helt, og skal derfor snarest udskiftes.
Automatiske LER besvarelser (Graveforespørgsler i vores ledningsområde)
Vi har pr. 22.9.21 overgået til aut.LER besvarelser med Thvilum som leverandør, alle vores kort materiale
er gennemgået minutiøst af Flemming Aalborg, er nu tilrettet til elektronisk behandling, vores tidligere
manuelle besvarelser var i samarbejde med Orbicon, og efter 2,5 år vil vi årligt spare ca. 8000 kr. på LER.
Nedsættelse af tilslutningsbidrag fra 2021:
Efter at have analyseret prisniveauet blandt 12 vandværker, kunne vi konstatere at Rørbæk Vandværk lå
absolut højst med en samlet tilslutningspris på 51.654 kr. exl. moms, efter vores prisjusteringer i nedadgående retning ligger vi nu omkring midten af de sammenlignede vandværker med vores nye pris på
30.190 kr. exl. Moms.
Bestyrelsens anbefaling vedr. pesticid udfordring fra sept. 2020 til sept. 2021.
Vi har opnået enighed med Guldborgsund Kommune om en 2 trins løsning, hvor oppumpning reduceres
fra ca. 70 m3/t til ca. 25 m3/t, samt ombygning af filtrering, fra 4 filtre i parallel, til 1 forbehandlingsfilter
og 1 efterbehandlingsfilter, samt forbedring af iltning, hvilket er gennemført 7-11/6.-21 hvor der nu
oppumpes ca. 10 m3/t fordelt på 4 boringer, med ca. 2,5 m3/t for hver boring. (Skånsom oppumpning )
Hvis dette ikke løser pesticid problemerne, etableres kulfilteranlæg, alternativt RemUVe anlæg, sidst
nævnte renser også for DMS, Chlorerede opløsningsmidler, bakterier m.m., hvilket et Kulfilteranlæg ikke
kan klare.
RemUVe teknologien kan afprøves med fuld skala test på Insatech’s mobile test trailer, således at en løsnings funktionalitet kan dokumenteres for Guldborgsund Kommune, inden vi tager det endelige valg.
Pris for denne test med RemUVe mobilt anlæg vil være ca. 30.000 kr. exl. Moms.
Ombygning af vandværk til skånsom indvending.
Projektet er gennemført uden brug af eksterne rådgivere på alle områder, selve ombygning på værket
foregik i perioden fra 3.6. til 11.6., og vi har kun købt vand fra Sakskøbing Vandværk i perioden 7.6. til
23.6.2021
Ud over den mekaniske ombygning har vi også fået ny styrings automatik, hvilket 4 firmaer gav tilbud på.
Valget faldt på Kalundborg EL/Aut., som var den billigste og desuden det mest kompetente, og tillidsvækkende leverandør, hvilket også er bevist efter de har udført opgaven med stor ekspertise og de har
indfriet vores fulde forventninger.
Det nye automations system (SCADA) giver os nu nøjagtige døgnrapporter om alle vigtige funktioner.
Projektomkostningerne indtil nu har været samlet på 1.520.970 kr. exl. Moms hvilket fint overholder
vores investeringsplan hvor der var afsat 1.900.000 kr. samt 40.000 kr. til nye flowmålere.
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Forurenings problem trin 2:
Ombygningen til skånsom indvinding løste, som forventet, ikke vore pesticidproblemer men var
nødvendig som et første skridt. Vi er derfor i stadig dialog med GS miljø om at iværksætte
trin 2 i vores handlingsplan af 6.11.2020, som omhandler videregående rensning af vand til forbruger.
Den endelige teknologi og rensningsmetode er endnu ikke fastlagt, da vi stadig arbejder med flere
løsningsmodeller, som i sidste ende skal godkendes af GS miljø.
PK sluttede sin beretning med at takke Guldborgsunds Miljøafdeling for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Tak til hele bestyrelsen for et stort og godt samarbejde, samt til vores have og rengøringsmand Jørgen
Holse for at han holder vandværket og omgivelserne i meget flot og ren stand.
PK ser fortsat frem til et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen til gavn for Rørbæk Vandværk.
3: Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse.
KW oplyste at regnskabet kun var dækkende for året 2020
De enkelte poster blev gennemgået og kommenteret af KW, de samlede netto indtægter exl. Afgift var
på 898.417 kr. herfra skal trækkes produktionsomkostninger på 380.033 kr. samt distributionsomk. På
191.734 kr. og Administrationsomk. på 274.249 kr. øvrige finansielle omk. på 7.274 kr. således at årets
resultat (overdækning) ender på 45.127 kr.
Regnskabet er revideret af vores eksterne Øernes Revision, samt de 2 valgte andelshaverrevisorer.
Følgende havde spørgsmål til regnskabet Svend Erik Albrektsen, Rosengården 18 spurgte hvorfor vi ikke har elektroniske målere hos forbrugerne,
PK og KW oplyste at det var fordi vi p.t. ikke ville påføre andelshaverne en yderligere
omkostning på 600 – 700 kr. i merpris for disse målere, ligeledes kunne det blive nødvendigt at mont.
antenner hos nogle andelshavere for at kunne aflæse de elektroniske målere.
Ketty Smed, Rosenvang 16, spurgte om hvor vi havde kontorfaciliteter, hvortil KW kunne oplyse at det
var hos ham selv privat.
Svend Rykær Fjordvej 14 havde spørgsmål til nøjagtigheden af de mekaniske målere, når vi nu på
værket havde skiftet nogle flowmålere fra mekaniske til elektroniske, kunne det jo være at de
mekaniske vandmålere hos andelshaverne også var unøjagtige.
PK oplyste at de mekaniske målere som man i dag monterer er så nøjagtige at de kan sidde i 9 år inden
de skal skiftes, mod tidligere 6 år, og vi har ingen indikation for at de ikke er nøjagtige nok.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.
4: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
KW gennemgik udleverede budget for 2022, af uvisse årsager, manglede en kolonne med tallene på
side 1 i budgettet, disse blev dog vist på overhead, side 2 kunne deltagerne se på det udleverede
budget, som viste et overskud (Overdækning) for året 2022 på 147.000 kr.
Alle tal var med i Øernes Revisions årsrapport, som også var udleveret.
KW oplyste at alle udgifter til ombygning af vandværket var taget direkte fra vores formue.
Der var i budgettet indregnet en mindre stigning i vandprisen på 0,75 kr. pr. m3 exl. Moms.
Svend Erik Albrektsen havde spørgsmål ang. stigning i formanden løn, PK kunne oplyse at
hans aflønning var blevet noget lavere end det for 2021 budgetteret med 80.000 kr. og endt på ca.
60.000 kr. fremadrettet vil løn til formanden dog være som budgetteret, på godt 80.000 kr.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og budgettet for 2022 blev godkendt.

3 af 4

5: Investeringsplan for 2020 – 2024 fremlægges til orientering.
KW gennemgik den udleverede investeringsplan som for 2021 i alt var på 2.040.000 kr. og for 2022 er
den på 740.000 kr. og da vi ikke har forbrugt hele beløbet i 2021, vil der være ca. 400.000 kr. til overførsel til 2022, da vi endnu ikke kender de faktiske omkostninger til rensning af vores vand.
I 2023 er afsat 140.000 kr. og i 2024 med 40.000 kr.
Der var ingen spørgsmål til investeringsplanen.
6: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag til behandling fra andelshaverne.
7: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen for 2 år, var Ole Olsen og Benny Rasmussen, som begge blev genvalgt.
Som suppleant blev Palle Nielsen genvalgt for 1 år.
Suppleant Birthe Kristensen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog nuværende Revisor
Henrik Lindrup Jensen som dog ikke var til stede.
KW motiverede bestyrelsens forslag om at pege på Henrik som suppleant, da KW oplyste at han inden
for de næste år påtænker at trække sig tilbage som kasserer i vandværket, og her ville Henrik være en
værdig og kompetent afløser på kasserer jobbet, da han er uddannet Revisor med HD i Regnskab fra
Handelshøjskolen i København.
Han har i øvrigt de sidste 35 år arbejdet med regnskab, økonomistyring, administration og planlægning
i flere forskellige private virksomheder, har de sidste 10 år været ansat hos Ringtved A/S Maribo
Henrik Lindrup Jensen blev herefter valgt som suppleant for 1 år.
8: Valg af 2 revisorer for 2 år, som afgår skiftevis.
På valg var Henrik Lindrup Jensen, men da han netop var valgt som suppleant til bestyrelsen
foreslog bestyrelsen Birgit Nielsen, som herefter blev valgt.
9: Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
På valg var Britta Larsen og Tonny Borre Larsen, som begge blev genvalgt.
10: Eventuelt
Lise Autzen kunne ønske at ved fremtidige generalforsamlinger burde de personer som opstiller
til hverv for Rørbæk Vandværk rejse sig og sige sit navn.
Dette blev af bestyrelsen taget til efterretning.
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.
Mødet hævet.
Referent: Benny Rasmussen d. 8.10.2021

Sakskøbing d.

________________________________________
Dirigent Ove Kristiansen
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