Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk
den 06.12. 2018 kl. 18.00 på Oreby Kro.
Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO),
Flemming Aalborg (FAa), Benny Rasmussen (BR). Suppl. Birthe Kristensen (BK)
Driftsleder Kenn Christiansen (KC) og Havemand Jørgen Holse (JH)
Afbud: ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
2. Gennemgang og underskrivelse af referat fra seneste møde 30. oktober 2018
Referatet godkendt og underskrevet.
3. Budget 2020, investeringsplan frem til og med 2023, Jydske Bank (Kurt).
KW har modtaget engagementsforespørgsel til Jyske Bank fra Øernes Revision.
Bestyrelsen godkendte og KW fremsender anmodningen underskrevet.
Fuldmagtspapirer med Jyske bank er modtaget og underskrevet.
Årets afkast af den investerede formue pr. 6. dec. er -77.358,37 kr. svarende til -1,7%
Indestående på driftskonto 152.000 kr.
Investeringsplanen gennemgået og tilrettet frem til og med 2023. Samlet investering i
perioden 2019-2023 på 4.170.000 kr.
Den udsendte saldobalancen for perioden 01.01.-30.09-2019 gennemgået og gav
spørgsmål til diverse større afvigelser i forhold til samme periode året før.
KW forklarede, at de fleste skyldes konteringsfejl af revisionsfirmaet og vil blive rettet.
Det af KW udsendte budgetforslag år 2020 blev gennemgået og tilrettet.
Nettoomsætning Kr. 926.000, omkostninger i alt Kr. 894.500 kr. Slutresultat 31.500 kr.
Bestyrelsens budgetforslag drøfter KW med revisionsfirmaet.
Restanceliste fra GF modtaget pr. 22.11.2019 viser en restance på 57.594,17 kr. fordelt
på 41 andelshavere. Mange nye, men med mindre beløb. KW forklarede, at årsagen til
det øget antal sikkert skyldes, at GF i en periode ikke har kunnet opgøre restancer pga.
nyt regnskabssystem og dermed ikke udsende opkrævninger.
Bestyrelsen besluttede, at KW tager et møde med GF vedr. de større og ældre restancer.
4. Databehandleraftale med Guldborgsund Forsyning A/S. (Per)
PK. Aftalen underskrevet og returneret til GF.
5. Indberetning af nøgletal til DVV for 2017 (Kenn?)
KC oplyste, at tallene var indberettet tidligere på året, men følger op på det.
6. Tilsyn af vandværk den 21. november, GK miljøafdeling ved Lynge Christiansen
(Kenn/Per)
Vandværket og arealet gennemgået, pumpebrøndene ikke tilset. Rapport modtaget, ingen
bemærkninger der kræver omgående handling. Rapporten er udsendt til hele bestyrelsen.
GK´s forslag til ændring af genfiltreringsanlægget mente KC var en dårlig idé.
7. Status fra driftsleder (Kenn) herunder forstyrrelser drift – ledningsnet, afholdte –
kommende serviceeftersyn, vandkvalitet, udpumpning etc.
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KC oplyste, at vandværket kører fint, ingen driftsforstyrrelse eller alarmer,
ledningsnettet tæt.
PK. Er vandværket i besiddelse af teknisk dokumentation på maskinanlægget og
SCADA styringen? KC, vandværket har beskrivelse på maskinanlægget, men det er
Contech som har dokumentationen på SCADA styringen.
8. Feedback fra temadag Danske vandværker den 24. nov. (Kenn)
KC, et godt møde med god info, dog lidt tungt.
Kemic vandrens fortalte om deres kulfilteranlæg, men oplyste også, at der arbejdes med
nye løsningsmuligheder baseret på bakteriologisk fjernelse af pesticider.
DVV oplyste, at blødgøringsanlæg nemt skaber utætheder i rørsystemet, hvilket også
kan ske ved private anlæg.
Plan om at LER overtager svarinformationen til entreprenørerne fra 2020-23.
Flere vandværker har indledt samarbejde på drift – og økonomiområdet, for at opnå
besparelser.
Mulighed at foretage tæthedstest af borerør med trykluft blev forklaret på mødet.
Myg i vandværksbygningen bør undgås, kan forårsage bakterier i drikkevandet.
9. Møde hos GK den 8/11 vedr. grund og drikkevandssituationen på Lolland
(Kurt/Ole).
Der blev orienteret om indvindingsarealerne på Østlolland, store områder er kritiske, så
anbefalingen til nye boringer var mest sikre i skovområder, men ingen garanti.
Østlollands vandværk har etableret 2 nye boringer i skovareal, Nysted vandværk har
etableret i åbent areal. Kommunen er fortsat tilhænger af nye boringer frem for rensning.
10. Status på løsnings muligheder Desphenyl Chloridazon (Per)
Etablering af en ny boring vil nemt koste 500.000 kr. inden man ved noget om
vandmængden og -kvaliteten. Etablering af rørledning, datakabel, El mv, koster ca. 400
kr. pr. meter, og vil for Rørbæk vandværk nemt koste mellem 3-5 mill. kr.
Vandværket afventer tilbud på et aktivt kulfiltreringsanlæg fra Krüger og Kemic
vandrens omkring 10. jan. 2019
Bakterielogiske anlæg er under test som ventes afklaret inden for få år. Forventes at
være billigere i drift end kulrensning.
11. Vandværksgrund – vedligehold (Jørgen)
JH, der er foretaget en kraftig oprydning og beskæring af træer og buske, pt. i gang med
at male det nye lokale.
Hegn til naboen på Rosenvang ødelagt, naboens hund er set strejfe rundt på
vandværksgrunden. PK tager kontakt til naboen.
12. Udskiftning af målere, status – plan for 2019 (Ole) og organisering/aflæsning af de
vandmålere i januar som andelshaver ikke får indberettet (Kurt)
Hunseby Smeden nåede at udskiftet 55 målere i 2018 ud af en ordre på 174. De restende
udskiftes primo 2019 med tidligst opstart 1. februar.
OO overtager organiseringen af måleraflæsningerne i januar.
13. Generalforsamling 2019, dato, sted, på valg
Dato for generalforsamling 26. marts alternativ 19. marts på Sukkertoppen.
PK kontakter Sukkertoppen.
På valg til bestyrelsen er Ole Olsen og Benny Rasmussen som begge er villige til
genvalg.
Side 2 af 4

På valg til suppleanter er Birthe Kristensen, villig til genvalg. Forslag til 2. suppleant,
Søren Christensen Bregnevej, OO retter henvendelse.
På valg til intern revisor er Steen Rasmussen, men da han er flyttet fra
forsyningsområdet og dermed ikke andelshaver, skal der vælges en ny. Forslag afventes.
14. Julefrokost, dato, sted, deltagere.
Besluttet at den afholdes den 11. januar på Oreby Kro, festudvalg BK og PK.
KW udsender indbydelser.
15. Indretning af lager – mødelokale.
Tømmeren er færdig.
Bestyrelsen besluttede, at indkøbe et bord og 10 stole samt reoler til lokalet.
JH undersøger om forhandleren af brugte kontormøbler på Guldborgvej har noget der er
velegnet.
16. Diverse Info (Per).
For at højne sikkerheden og kvalitetsstyringen på vandværket, indføres der fra årsskiftet
en logbog på vandværket, hvori ethvert besøg/tilsyn (primært KC og JH) skal
rapporteres, forslag til notatfelter fremvist, ingen forslag til ændringer.
Ejeren af ejendommen Guldborgvej 112 har rettet henvendelse om tilslutning, fået oplyst
prisen, men ikke vendt tilbage.
En henvendelse fra ejeren af Orebyvej 81, betaler for 14 andele, men kun tilsluttet de 8,
PK har svaret.
Der er kommet nye krav til hjemmesiden som vandværker skal efterleve. Afklaring fra
DVV før der foretages større ændringer på hjemmesiden.
PK modtaget tilbud fra Blue ID, som tilbyder udsendelse af SMS til brugerne hvis/når
behovet for information opstår. Bestyrelsen vurderede, at omkostningen er for høj i
forhold til behovet.
17. Eventuelt
KC oplyste, at de overasfalterede stophavedæksler er afmærket, dog står flere tæt på skel
og er derfor ikke asfalteret over, men blot gemt i beplantning.
KW berettede om avisartikel vedr. prisnedsættelse på kommunalt vandværksvand, hvor
pengene til nedsættelsen iflg. avisartiklen stammer fra opsparing i spillevandkassen som
ikke er lovligt, hvilket fik KW til at skrive et læserbrev til avisen. GF har ikke
kommenteret læserbrevet i avisen, men sendt et svar til KW med en nærmest uforståelig
forklaring.
BR oplyste, at den nye dataforordningslov kræver at vandværker har egen PC.
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