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Sakskøbing d.5-3-2016.
Rørbæk Vandværks generalforsamling d.16-3-2016. kl.19.00
i Sukkertoppens festlokaler. Nykøbingvej 76.
Jeg vil hermed indlede Rørbæk Vandværks generalforsamling for året 2015, med at byde alle
hjertelig velkomne.
Af praktiske grunde skal nævnes, at Rørbæk Vandværk, som sædvane under generalforsamlingen er
vært for øl / vand, samt kaffe og en bid brød lidt senere. Er der nogen der evt. ønsker rødvin, kan
det hentes ved baren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg vil herefter gå over til den egentlige generalforsamling.
Dagsordenen kan ses på skærmen.
Vi har igen i år valgt at udlevere en stemmeseddel ved indgangen, samt foretage en afkrydsning i
ejer listerne, således af afstemningerne kan forløbe uden problemer.
Iflg. Vedtægterne punkt 1. skal vi have valgt en dirigent.
Bestyrelsen vil igen i år anbefale Søren Lorentzen Skolegade 9 som dirigent.
Er der evt. andre forslag.
(Hvis der er det, tager vi en afstemning).
Det ser ikke ud til at være tilfældet, vi kan hermed konstaterer at Søren er valgt som DIRIGENT.
Jeg vil hermed give ordet til Dirigenten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Som forord inden beretningen for Rørbæk Vandværks generalforsamling, vil jeg fremhæve, at vi i
dag er 887 andelshavere, der ejer Rørbæk Vandværk, og den overordene styring vedrørene dette
ejerskab, må efter min bedste vurdering bestå i, at generalforsamlingen vælger de rette folk til
bestyrelsen, der tilsammen har en bred vifte af erfaringer og kvalifikationer, som ved at udnytte
dette i et godt samarbejde resulterer i, at der er vand i hanerne alle døgnets timer året rundt,
kvaliteten skal være i orden, og prisen skal ligeledes være så lav som muligt.
Sammenlignes priserne mellem Rørbæk Vandværk og Guldborgsund Forsyning ses følgende:
Rørbæk 2,52 kr./m3. Guldborgsund Forsyningen 8,66 kr./m3, måler afgift Rørbæk pr. ejendom: 100
kr./år, målerafgift Guldborgsund Forsyningen pr. ejendom 777 kr./år, og for erhverv 2622 kr./år alle
priser + moms.
Hvis vi ser på Rørbæk Vandværks m3 pris, er den inden for de sidste 25 år, kun reguleret 2 gange
og begge gange sat ned.
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Hvad mere kan vi så som andelshaver, og ejer af dette super moderne vandværk forlange.
Vi skal stadig tænke på, at alt det der er opbygget, er betalt af os andelshavere.
Hvis der så kommer nye forbrugere, der ønsker at købe sig ind i selskabet, er det vel også rimeligt,
at de betale prisen, det er jo ikke anderledes, end hvis man ønsker at købe obligationer eller aktier,
Taksterne vi tager er selvfølgelig godkendt af Guldborgsund Kommune.
Så hvis der skulle være evt. nye forbrugere, der ønsker at komme ind i et selskab, hvor alt løbende
bliver moderniseret og opdateret, passet og fornyet, så alt er så moderne som muligt.
Sund økonomi, ingen store omkostninger, som ikke kan klares af vandværket. Så må Rørbæk
Vandværk være et godt mål.
Blot for at fremhæve et enkelt punkt, hvor vi er på forkanten, det er genfiltreringsanlægget der
renser alt skyllevand fra hovedfiltrene, således at afløb til kloak er 0 m3/år.
Det tales der nu lidt om på vandværksmøderne, at det muligvis blive et krav i fremtiden. Netop for
at spare på grundvandet.
I Guldborgsund & Lollands Kommuner samt syd for Køge, er vi de eneste, der har et sådant anlæg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der var forordene:
Nu til Bestyrelsens beretning for 2015.
Jeg vil indlede med at nævne, at der er sket en ændring i bestyrelsen, således at suppleant Per
Kristiansen har overtaget Benny Rasmussens plads i bestyrelsen, grundet tidsnød. Benny vil gerne
vælges som 2 suppleant, da han får bedre tid til dette fritidsjob i fremtiden.
Ellers vil jeg som sædvane, kort beskrive forretningsgangen fra tanke til handling, det er naturligvis
således, at alt uforudset arbejde bliver udført.
Det planlagte har vi sidste år fremlagt på generalforsamlingen, som punkter i slutningen af
beretningen, under ordene:
HVAD SKAL VI ARBEJDE MED I DET KOMMENDE ÅR, OG PÅ LIDT LÆNGERE SIGT.
Beretningen bliver der så stemt om, og den er igennem de år vandværket har fungeret, aldrig været
stemt ned.
Når beretningen så er godkendt, er det naturligvis også meningen, at disse punkter, så vidt det er
muligt skal udføres, da det jo er generalforsamlingen, der har godkendt oplægget, og giver på denne
måde bestyrelsen ret til at arbejde ud fra disse linier, men det er lige så klart, at når de enkelte oplæg
bliver undersøgt, kan der selvfølgelig ske en modificering, således at det er det nyeste, der findes på
markedet, der arbejdes videre på. Enkelte emner når måske ikke at blive løst i løbet af året, da nogle
opgaver tager meget lang til at få igennem systemet, der kommer et enkelt eksempel lidt senere.
Så langt så godt.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at dette år desværre startede med flere utætte
anboringsbøjler, jordledninger og frostsprængte vandmålere, så det gav desværre et ret stort spild,
og samtidig meget arbejde; men efter et par måneder, blev det mere normalt. I forbindelse med
disse utætheder, var det nødvendigt at lukke for vandet til nogle gader, medens der blev repareret.
Jeg vil i dag takke alle beboerne i området for deres forståelse.
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Alle øvrige driftsmæssige problemer er blevet løst, på en sådan måde, at vandværket har været
100% i drift hele året.
Vandanalyserne både på vandværket, ude hos forbrugerne, samt fra genfiltreringsanlægget har alle
været i orden. Så snart vi har resultatet at prøverne, bliver de lagt ud på hjemmesiden.
Så dem der ønsker at studere dem nærmere kan se dem der.
Prøveudtagningerne fordeles jævnt over hele året.
Hvis vi ser på udpumpet vandmængder, er det således, at vi solgte 77.915 m3 i 2015, der blev
udpumpet 82.105 m3, hvilket giver et spild på 5,1 %. Sidste år blot 3%. Den højere spild % skyldes
desværre defekte anboringsbøjler. Jeg har taget en med, som kan ses her på bordet.
Det er jo også således, at når den udpumpede vandmængde stødt og roligt falder, og ledningsnettet
hverken bliver yngre eller kortere, og da spildprocenten udregnes i forholdet mellem udpumpet og
solgt vandmængder, så er det vanskeligere at holde spild % nede, da den solgte vandmængde stille
og roligt bliver mindre og mindre.
Genfiltreringsanlægget der renser skyldevandet fra hovedfiltrene og sender det ud til forbrugerne,
rensede i alt 644 m3. hvilket sparer vandværket for ca.30.000 kr./ år i spildvandsafgift. Vandværket
må have en spild % op til 10 %, før der skal betales ekstra statsafgift. Så stort et spild har
vandværket aldrig haft.
Hvis vi ser på forskellen i udpumpede vandmængder i 2014 og 2015 så er der en forskel på
12.189m3. Det virker lidt ulogisk, men der er 2 forklaringer, for det første, vi har for første gang
fået oplyst fra kommunen, hvor mange boliger der er ubeboet. Der er 61 stk. i vores
forsyningsområde, de bruger jo ikke vand. For det andet aflæsningstidspunktet er ændret, så der for
2015 kunde aflæses fra d. 1-12, altså 14 dage tidligere. Vi tror på, at denne forskydning i
aflæsningstidspunket til næste år vil være udlignet. Flytningen af aflæsningstiden var et ønske fra
Guldborgsund Forsyning.
Med hensyn til de tomme boliger, er det jo spændende, hvad der sker. Der er også i år revet 3 huse
ned og varskoet om nr. 4. Det er desværre en kedelig udvikling vi kan se. Det havde været meget
mere positivt, hvis vi i dag kunne tale om nye udstykninger.
Det er således at det SRO system, som vi har fået opbygget, viser selv meget små utætheder. Nogle
kommer og går D.V.S. at det er utætheder på andelshavernes ledninger, som naturligvis bliver
repareret, et problem er også de huse/lejligheder der står tomme, der er mange gange ingen varme,
så springer glasset at måleren, og der løber ca. 80 m3 ud i døgnet. De steder hvor vandværket finder
skaden, får andelshaveren en regning på en mængde, som vi vurderer ud fra SRO anlæggets kurver
over flowet. Anlægget er opbygget med 5 afgange fra vandværket, så det er rimelig let og se, hvor
der skal søges, men der kan bruges megen tid, på at finde hvor skaden er, men det er en
nødvendighed for at holde spild % nede, at skaderne findes hurtigt. Så hvis i ser noget unormalt så
ring og vi kommer, for skader skal som sagt repareres, så hurtigt som muligt.
En god ting er det samarbejde vi har fået op at stå med fjernvarmeværket således, at hvis de er ude
og lukke for varmen til en bolig, så får vi besked på det, og kan tage vores forholdsregler.
Den adresseliste fra kommunen over tomme boliger er ligeledes guld værd i forbindelse med at
finde utæthederne.
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Det der er med til at fange utæthederne der forekommer, det er SRO.anlægget der styrer hele
anlægget, og udskriver døgnrapporter og kurver, over flovet i de 5 afgange der er fra vandværket.
Det kan give et hurtigt overblik. Hvis der overskides en grænse for max. flov starter en sms. kæde
til 5 numre, hvor vedkommende der tager sig af problemet sender beskeden retur, så stopper kæden
og vedkommende skal så vurdere/klare problemet.
De fleste frostskader der bliver fundet, tager desværre en bunke tid, da det ikke altid er let at finde,
og hvis et huset er ubeboet eller beboeren er på ferie, så er problemet med at få adgang.
Hvis skaden er sket inde i ejendommen, og yderligere så uheldigt, at der er afløb til kloak, så driller
det, men det ender jo gerne med at det lykkes.
Men et godt råd er, har i en ejendom der står tom eller tager på ferie, så luk for vandet, og sørg
samtidig for at måleren og ledningen til denne holdes frostfri.
VEDRØRENDE TAKSTBLADET. Takstbladet det er således, at vi skal sende budget, regnskab og
takstblad til kommunen, hvert år til godkendelse.
Taksterne er godkendt for 2015, og ligeledes for 2016 de blev godkendt d.17-11-15.
Side 2 i takstbladet skal kommunen ikke godkende, det er fra 2015 ændret så den følger de nyeste
regler fra F.V.D. normalregulativ samt Miljøministeriet og Naturstyrelsen`s Normalregulativ for
almene vandforsyninger.
Husk alle takster med mere kan ses på hjemmesiden.
Vi har som sagt valgt uændret pris på vandet; medens tilslutningsafgifterne er indeksreguleret, det
har vi valgt, selv om der stadig dukker nye omkostninger op. Tanken er som tidligere nævnt, at
underskuddet dækkes af formuen, på den måde får alle andelshaverne fordel ved den lavere pris.
Stigninger vi desværre ikke kan gøre noget ved er, at afgifterne til Stat og Skat stiger år for år.
En ændring i 2015 er et nyt grundvandsgebyr, som dækker regnvandsnedsivning til grundvandet,
samt kortlægning af dette, det skal nu ikke længere betales ud fra vandværkets indvindingsret; men
pålægges de enkelte forbrugere, og skal betales med 0,84 kr. / m3 til skat.
Statsafgiften er ligeledes steget fra 6,83 kr. til 7,33 kr. / m3.
Spørgsmålet med at spå om priser i fremtiden, det er ikke let, blot for at nævne et enkelt punkt, som
vi ikke ved med bestemthed, hvor længe vi kan holde os ude af, det er det nye prisudvalg, der er
nedsat. Alle vandværker der udpumper mere end 200.000 m3 / år er tvunget til at være med, dette
udvalg skal se på, om priserne er fornuftige i forhold til vandværkets drift, samt dets formue, prisen
for dette tilsyn er 50.000 kr. / år. Hvis grænsen bliver sænket til under 100.000 m3 / år, så vil det
hæve prisen for Rørbæk Vandværk med 0,50 kr. / m3. Hvor langt det ligger ude i fremtiden vides
ikke, med det er med i snakken på div. vandværksmøder.
Nødforbindelserne fra Rørbæk Vandværk til Tårs og Sakskøbing vandværker har ikke været i brug i
år.
Den nødforbindelse der tidligere var til Radsted, er stadig ikke blevet genetableret. Men mit indtryk
er, at der i bestyrelsen for Radsted Vandværk, er et ønske om at få genetableret forbindelsen, så lad
os se tiden lidt and, tidligere tilbud var at vi fordelte omkostningerne i forhold til andelshavere, men
der var deres svar nej.
Hvis det skulle ske, at Rørbæk Vandværk går ned, så har vi en nødforbindelse til Sakskøbing
Vandværk, som kan give os hele forbruget, så derfor tager vi det roligt.
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Vedr. det nye offentlige krav der er stillet, som jeg nævnte sidste år, for lovligt at kunne drive et
vandværk, skal mindst en person i bestyrelsen deltage i et drift og hygiejnekursus, afsluttende med
prøver, der skal bestås, jeg deltog i disse kurser og var så heldig, at jeg bestod dem begge, så vi også
kan leve op til dette nye krav.
Møder som vi har deltaget i:
1. Orbicon temadag vedrørende digitale kort.
2. Gedser Vandværk FVD + Kemic Vandrens.
3. F.V.D. temadag vedrørende vedligeholdelse af vandværker.
4. Vandrådet i Guldborgsund kommune repræsentantskabsmøde.
5. Vandrådet i Guldborgsund Kommune. Tema aften: Drift af vandværker i fremtiden.
6. Guldborgsund Kommune. Indsatsplan på Lolland.
7. Contech nyt vedr. alarmer og SRO anlæg.
8. Som jeg nævnte sidste år kørte vi en sag imod kommunen, der ikke ville betale driftsbidrag
den tabte vi. Ved en demokratisk afgørelse i bestyrelsen med stemmerne 3 mod 2 blev det
vedtaget ikke at anke sagen.
9. Guldborgsund Kommune Interessentmøde vedr. indvindingsoplande til vandværker uden for
områder med særligt drikkevand.
10. Møde i Maribo vedr. tankberedskab/dunke, dette beredskab dækker nu både Falster og
Lolland.
11. F.V.D. møder vedr. takstblad. Manglende tilladelse fra kommunen med at stige 25 kr./år i
målerafgift.
12. Møder i kommunen vedr. endelig godkendelse af regulativ.
13. Møde i vandrådet, 44 vandværker er nu med i denne forening. Per Kristiansen blev valgt i
bestyrelsen.
Nye tiltag: Ligeledes et krav fra ministeriet:
Udarbejdet en beredskabsplan, og ledelsessystem om kvalitetssikring, den skulle være færdig
iflg. kravene fra ministeriet til d.1-6-15, den blev færdig i januar og et eksemplar tilsvarene
disse 3 mapper står klar på vandværket, hvis der skulle blive brug for denne hjælp, engang i
fremtiden. Det er således at der er visse krav til indholdet, som skal opfyldes, men det er næsten
kun fantasien der sætter grænser. Når kommunen kommer på inspektion på værket, skal de se
gennemgå disse. Reglerne er således, at de ikke skal sendes til godkendelse. Det vil også være
vanskeligt at opbygge et regelsæt, da alle vandværkerne er vidt forskelligt opbygget, styret og
ledet.

Kravene til denne plan: Ledelsessystem om kvalitetssikring er som følger:
1. Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af denne.
2. Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgang ved almindelig drift,
rengøring, prøvetagning, reparationer.
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3. Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i
produktionssystemet, samt fra driftsrutiner og en prioritering af indsats efter risiko for
forurening af vandet.
4. Handlingsplan der følger op på den prioriterede indsats.
5. Opfølgning og dokumentation for ovenstående.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ved en vurdering af det materiale der udsendes, som retningsgivende for det hele, skinner
tydeligt igennem, at der satser på, at få de værker, der ikke har et SRO, til at få fældet en
bunke tal på papir.
Det kan vi undgå, da det SRO anlægget, der er på Rørbæk Vandværk, er indrettet således, at
det udskriver en døgnrapport, både over vandværket, boringer og genfiltreringsanlæg.
Det klarer SRO perfekt en gang i døgnet, hvis der ønskes data på en anden vilkårlig dato
eller tidspunkt, kan det ligeledes trækkes frem på SRO anlægget til en rapport.
De andre krav der er stillet, er dokumenteret i disse 2 mapper inkl. kortmappen, alt er lavet
ud fra den bedste overbevisning; men vil naturligvis også løbende blive opdateret, ved nye
tiltag, og måske har kommunen også nogle ønsker, når de kommer på inspektion. Så tager vi
dem med.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så er der også et par punkter, som vi desværre er er kede af, men måske kan give stof
til eftertanke:
PUNKT:
1. Et stigende problem er, at der desværre er flere dårlige betalere, hvor der skal lukkes for
vandet. Det klarer Guldborgsund Forsyning for os, samt for en del andre værker, grundet
div. trusler fra de berørte. De stiller med 2 mand.
2. Vedrørende aflæsning af vandmålere en gang om året for afregning, der vil jeg varmt
anbefale, at måleren aflæses af forbrugerne f.eks. en gang om måneden, for på den måde, at
undgå et eller andet spild, som der måske blot løber, uden det bliver bemærket; men måleren
løber jo rundt, og disse m3 skal også afregnes. Bemærk det lille hjul skal stå stille, når der
intet forbrug er.
3. Endnu en lille påmindelse, husk nu at læse måleren af, når i får et aflæsningskort en gang
om året fra Guldborgsund Forsyning, det er jo dyrt, hvis vandværket skal ud og aflæse
måleren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg vil nu gennemgå, hvad der har været af div sager:
Jeg vil nævne de fleste ting, så kort som muligt, så kan der efter beretningen stilles spørgsmål
Ud fra dette.
PUNKT:
1. Vedr. de Digitale kort der er opbygning hos Orbicon Roskilde er der foretaget nogle få
ændringer. (Tidligere skov og naturstyrelsen). Virker fint men spørgsmålet her kan være,
hvad bruges det til, det er for at have styr på ledningerne i fremtiden, og samtidig for at
kunne besvarer LER, og sende de tegninger ud til dem, der graver i vores område på en
mail. Dette skal kunne dokumenteres, da vi ligger i lånt jord. Hvis vi ikke kan det, skal
vandværket selv betale ved evt. graveskader. Der er kun 5 arbejdsdage til besvarelse.
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2. Ved udskiftningen af vandmålerne, som jo sker hvert 6 år, er der desværre nogle
andelshavere der er meget lidt samarbejdsvillige. Det har sågar været nødvendigt at true
med at lukke for vandet, samt afregne det forgangne år, med et skønnet forbrug på 170m3.
Alt dette blot for at komme ind til måleren, det er synd for smeden, der skal udsættes for
dette.
3. Endnu en lille påmindelse, husk nu at læse måleren af, når i får et aflæsningskort en gang
om året fra Guldborgsund Forsyning, det er jo dyrt, hvis vandværket skal ud og aflæse
måleren, blot for at nævne det en gang mere, så var der 60 stk. der manglede i år.
4. Det er dejligt at der er flere der har læst og rost vores hjemmeside, som Per Kristiansen har
Opbygget i 2015, det skal du have et stort tak for Per.
5. Sagen i Forbrugerklagenævnet som Charlott Brandt Jørgensen Orebyvej 50E har startet, er
endnu ikke afsluttet, nyeste brev vi har modtager er af d.25-2-16. Det er besvaret, så må vi
se, hvad der sker i denne sag, som jeg omtalte sidste år.
6. Møder med kommunens vedr. indvindingsplanen, på dette møde fremlagde kommunen en
rapport, de have fået udarbejdet om mulig forurening af vores boringer, fra et renseri der lå i
Søndergade 24 &26.
Rørbæk Vandværk har så fremskaffet en rapport fra Region Sjælland og i denne
redegørelsen bemærkes at Rørbæk Vandværk ikke er truet af forurening fra Søndergade
24&26, eller andre forureninger / måske forurenede lokaliteter, det er jo dejligt; men hvis det
alligevel går helt galt, og der kommer krav om nye boringer, fremgår det også af regnskabet,
at der er sat penge af til det.
7. Vedr. syn på vandværkerne fra Kommunen, det har der ikke været i det forgangne år.
8. Som der blev talt om på sidste generalforsamling, var der ønske om en hjemmeside, den er
startet op, og der er lagt en stor mængde data ud på: www.rørbækvandværk.dk, som jeg vil
anbefale alle at gå på en gang imellem, for at se de seneste opdateringer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det var hvad vi har valgt at beskrive af begivenheder for det forgangne år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så kommer vi til div. reparationer, der har været lidt færre end normalt.
D. 1-4. Solsikkevej nr. 1, rep. utæt stikledning samt ejer fik rep. defekt jordledning.
D.1-4. Orebyvej nr. 50E. Monteret målerbrønd.
D.6-5. Klintevej nr. 6. Udskiftet defekt anboringsbøjle.
D.6-5. Rosenvang nr. 2. Udskiftet defekt stophane.
D.17-6. Valmuevej nr. 9. Udskiftet defekt stophane.
D.1-7. påbegyndt udskiftning af 140 stk. vandmålere.
D.30-7. Bregnevej nr. 9. Udskiftet defekt anboringsbøjle.
D.30-7. Søgt utætheder Området Bregnevej til Østervang.
D.7-8. Valmuevej nr. 6. Udskiftet defekt anboringsbøjle.
D.18-8 Solsikkevej nr. 13. Udskiftet defekt anboringsbøjle.
D.15-10. Søparken nr.15. Udskiftet defekt anboringsbøjle.
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D.20-10. Råvandsledningerne fra boring 1,2 og 3 er blæst ud med luft/vand for fjernelse af
opbygninger r rørene.
Så er der problemet vedrørende Orebyvej 50E som jeg har nævnt er denne sag stadig hos
Forbrugerklagenævnet.
Sagen i korthed er at matrikel nr. 9r, har været forsynet med vand fra Orebyvej nr. 60. det er
bekræftet på BBR fra 1999, at der er lagt en forsyningsledning til naboejendommen matrikel 9r. fra
offentlig forsyning som er Rørbæk Vandværk; men der er aldrig betalt tilslutningsafgift.
Ejendommen består af værksted, køkken, bad og toilet samt en udvendig pool i alt:150m2, efter
denne ulovlige installation blev konstateret, er ledningen iflg. aftale med daværende ejeren Gunner
Brandt-Hansen, Vigsnæs Byvang 2 afbrudt og plomberet. Ejendommen er nu købt af Charlotte
Brandt Jørgensen.
El-tavler er termofotograferet. Det er et krav fra forsikringen.
Kemic Vandrens har haft service eftersyn på begge vandværker.
Contech har fundet fejl og repareret disse på indbrudsalarmerne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvad skal der så ske i år, og på lidt længere sigt, tvivlere vil måske tænke er det nødvendigt? .
Ja det er bestyrelsens intention, at vi skal være et så moderne vandværk som muligt, der hele tiden
er med i udviklingen. Så går i og brænder med nogle gode ideer, ja så kom med dem, så de kan
komme med i planlægningen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Men ellers starter det nye år med følgende:
1. Konstituering af bestyrelsen, d.v.s. valg af formand, næstformand og kasser.
2. Vi har nu været hele vejen rundt med udskiftning af vandmålere, så vi starter for fra med
Bregnevej og så ellers 150 stk. Påbegyndes ca. d.1-4.
3. Rense Flowmålere + spidsstykker og fordelingsrør for de 4 råvandspumper.
4. Rense de 4 stk. råvandsledninger fra boringerne til vandværk.
5. Driftseftersyn af vandværket komplet inkl. de 4 filtre med alt hvad dertil hører. Endvidere
driftseftersyn af hele genfiltreringsanlægget inkl. UV anlægget. Udføres af Kemic Vandrens.
6. Nye tiltag der allerede er påbegyndt i 2015, det er opbygning af en hjemme side, hvor alle kan gå
ind og se div. data fra vandværket, samt øvrige oplysninger, vi i bestyrelsen har vurderet til at være
relevante. Den vil naturligvis løbende blive opdateret i 2016, og udvides efter behov. Adressen er
som nævnt: www. rørbækvandværk.dk. Hvis der er punkter der ønskes på hjemmesiden, så lad os
det høre.
7. Så er der boring nr. 4. der fortæller SRO anlægget, at vandstanden sænkes for meget under
pumpning, så der overvejer vi at få en brøndborer til at komme med en vurdering over
mulighederne. Evt. en udsyring.
8. Så er der hele sagen med kommunen om indvinding samt vandindvindingstilladelsen, der vil gå
ca. 5 mdr. inden kommunen er klar med et udspil, dette kan blive altafgørende for Rørbæk
Vandværks fremtid. Vores indvindingstilladelse på 140.000 m3 er forlænget til tiende måned, så til
den tid skal vi have en tilladelse. Vi vil undersøge mulighederne gennem F.V.D.
8. Indtil nu har vi været forskånet for utætheder. Desværre ved vi ikke hvor mange og hvor disse
plast belagte anboringsbøjler er brugt, der jo gennem årene, har givet mange problemer; men indtil
nu er de kun fundet i Bregnevej/ Østervang området.

Side 9.
Det er hvad vi i store træk, forventer at skulle arbejde med i 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så langt så godt.
Men i en beretning kan alt jo ikke være blot positivt, så nu kommer det beklagelige.
Det har igen i år desværre grundet manglende betaling, været nødvendigt at lukke for vandet til
enkelte andelshavere.
Indtil nu har vi stoppet der, vi har ikke laden nogen sager gå til inkasso; men det er måske en dårlig
ide, da vi jo kan se, at vandværket sætter penge til, ved at lade være, men spørgsmålet er så, kan det
betale sig. Vi må jo erkende, at det er dyrt med advokat bistand. Som det også ses af regnskabet, har
vi for første gang afskrevet nogle fordringer.
Det at lukke for vandet koster 600 kr. men for en åbning, det er steget og godkendt med en stigning
på 1900kr. til i alt. 2.500 kr., denne stigning vil i de fleste tilfælde dække udgifterne, og på den
måde sparer vi advokaten. Normalt varer det ikke så længe, før regningen bliver betalt, når der er
lukket for vandet. Priserne er inkl. moms.
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt, ikke må lukkes på grund af skyldig
spildvandsafgift. Det er blot det skyldige til vandværket, der skal betales, for at undgå en lukning.
Men det sidste nye er, at nu arbejdes der i kommunerne på, at få disse regler ændret, så hvis der
ikke bliver betalt for spildevandet så kan der også lukkes. Hvornår det vedtages er et åbent
spørgsmål.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det var hvad bestyrelsen havde til beretningen for 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evt. spørgsmål til beretningen.

