Referat fra bestyrelsesmødet i Rørbæk Vandværk
den 18.06.2020 hos Per Birk Kristiansen, Orebyvej 79,
4990 Sakskøbing
Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO),
Flemming Aalborg (FAa), Benny Rasmussen (BR), Birthe Kristensen (BK) og Palle Nielsen (PN)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
2. Gennemgang og underskrivelse af referatet fra seneste møde den 27. februar 2020.
Referatet underskrevet.
3. Meddelelser fra formanden (Per)
3.1 Netværk og telefoner
PK har opsagt fastnet-, mobil- og bredbåndsabonnementer pr. 31.07.2020 som er blevet
benyttet af Kenn Christiansen ifb. med driftslederjobbet.
Kenn er blevet orienteret og fået tilbud om overtagelse, men ønskede det ikke.
3.2 Ferieplan opdatering.
Bestyrelsen oplyste deres sommerferieperiode, PK udarbejder en oversigt.
3.3 Rørbæk Skole grunden
PK har modtaget henvendelser fra VVS-firmaer vedr. vandforsyningen til skolegrunden.
Det vurderes om stikledningen måske skal ændres til en større, hvilket er vandværkets
omkostning, resten af etableringen er bygherren.
3.4 Indberetning af pejledata samt målerbalance ind- og udpumpning.
PK har indberettet tallene
Der er ind-pumpet 79.921 m3, udpumpet 84.685 m3 og iht. Opgørelse fra Guldborgsund
Forsyning er der solgt 79.670 m3
Differencerne skyldes fejlvisninger i målerne. Total udpumpnings måler bør overvejes,
skal der evt. ske udskiftning af 2 meget gamle magnetiske flowmålere.
3.5 Water Tech, en artikel i ugeskriftet Water Tech.
PK mener, at det er god information og vigtige oplysninger, i relation til
vandrensningsprojektet, har modtaget tilbud på et 12. mdr. abonnement til 2295,00.
Bestyrelsen besluttede at tegne dette abonnement.
3.6 Nyt fra Vandrådet
PK oplyste, at Vandrådet havde lavet en fællesaftale omkring termofotografering af
eltavler, som medlemsvandværker kan benytte, pris 1300 kr., hvis mere end 20
vandværker benytter aftalen gives der yderligere rabat, hvilket lød billigt.
OO gjorde opmærksom på, at RV har 3 eltavler, så hvis prisen er pr. stk., så er det ikke
billigere end den nuværende omkostning. Det vil PK undersøge nærmere.
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4. Status på Økonomi (Kurt)
Tankberedskabsaftalen med Lolland Kommune koster nu 1975 kr.
Det koster nu vandværket 0,75 kr. at betale/overføre et beløb i Jyske Bank.
Modtaget opdateret vilkår for investeringsaftale, en rabatordning der træder i kraft ved
investeringer for min. 5 mio. kr. Vedrører ikke vandværket pt.
Saldo pr. 18.06.2020 på driftskontoen er 258.867,39 kr.
Depotbeholdning: Afkast år til dato viser et minus på 201.852,18 kr. Bestyrelsen undrede
sig over så stort et beløb, da finansmarkedet har rettet sig betydeligt den seneste periode.
KW retter henvendelse til investeringsrådgiver Anne Poulsen.
1. kvt.s regnskab gennemgået. De større afvigelser fra samme periode sidste år drøftet og
forklaret af KW.
Restancer pr. 20.05.2020 viser 36.229 kr. fordelt på 31 andelshavere.
5. Generalforsamling, ny dato og sted.
Forslag til den 20. august alternativ 18. august. BR kontakter Hotel Sakskøbing for dato,
pris mv. Melder tilbage snarest mht. annonce, dirigent mv.
6. Pesticid forurening, status - tiltag (Per)
PK har den 17. marts haft møde med Kemic Vandrens vedr. ombygning til kulfiltrering.
Der er efterfølgende udarbejdet et forprojekt og et P&I diagram.
I samarbejde med GS Miljø, tænkes projektet gennemført som en løsning i to trin:
1) Vandværket neddrosles således, at ind-pumpning reduceres fra ca. 70m3/h til 25m3/h,
dette betyder at oppumpningstiden af et døgns forbrug øges fra 4 timer til ca. 12 timer.
Filtrering med filter 1 som for-filter og filter 2 som efter-filter. Desuden opdateres
iltnings system til nutidens teknologi.
Neddrosling vha. frekvensomformere/nye boringspumper, totale energi effektivitet tages
her i betragtning.
Effektivitet af denne løsning måles- analyseres inden et evt. step 2 igangsættes.
2) Et to-trins kulfiltrerings anlæg med efterfølgende UV-anlæg installeres, hvor
eksisterende filter 3 og 4 står i dag, og rørlednings system tilpasse.
Seneste erfaringer fra tidligere installerede kulfiltrerings anlæg viser at kul holder
betydeligt længere en tidligere antaget, hvilket har positiv indvirken på driftsomkostninger, specielt kokos kul
Samlet prisskøn er på nuværende tidspunkt 1,4 -1,6 mio. kr.
Oversigt over resultater af seneste A+B analyser, samt langtidsmåling med Sorbisense celle
fra Eurofins blev gennemgået.
Næste step er udarbejdelse af en ansøgning til GS Miljø, som kræver en uvildig rådgivers
indput.
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7. Status drift – generationsskifte driftsleder (Per)
1. august 2020 overtager OO driftslederposten.
Markering af Kenn’s aftrædelse som driftsleder i vandværket.
Bestyrelsen foreslog en reception for Kenn med indbydelse til vandværkets leverandører og
forretningsforbindelser samt nærmeste vandværker.
PK kontakter Kenn for at høre om det er OK eller han ønsker noget andet.
PK og KW tovholdere.
Orebyvej 2C er vandforsyningen genåbnet, ingen ved hvem der har åbnet, ejendommen har
skiftet ejer.
Vandværket har kørt stabilt uden nogen form for driftsstop.
Kemic Vandrens har foretaget det årlige eftersyn.
Reno har foretaget det årlige eftersyn af kompressorer med lufttørrer.
Vandanalyser uændret – ingen nye forureninger konstater, heller ikke hvad angår de seneste
stoffer tilføjet den ca. 400 stoffer liste der analyseres for.
Der er etableret dialog med Radsted vedr. nødforbindelse.
8. Vandværksbygninger – grund
Irisvej vurdering af salgspris
Beskæring/fældning, div. malerarbejde.
Irisvej: PK har modtaget en henvendelse fra ejeren af Nykøbingvej 81 vedr. køb af Irisvej
19.
Danbolig har vurderet grunden til en salgspris på 270.000 kr.
PK vil tage kontakt til ejeren af Nykøbingvej 81 med henblik på at få et bud.
Hybenvænget: Det store piletræ ud mod Orebyvej er blevet beskåret. Nu skal der beskæres
kraftigt ved indgangen fra Hybenvænget, vurderes at opgaven klares af det ansatte
personale.
Malerarbejde på gl. vandværksbygning: Døren til værkstedet skal males, vinduerne
udskiftes. OO indhenter en pris fra lokale håndværkere på udskiftning af vinduerne.
9. Udskiftning af vandmålere, status (Ole)
Der mangler 7 målere og 3 stophaver at blive skiftet, de 4 steder har det ikke været muligt at
få kontakt med ejeren.
PK har modtaget kritik af skrivelsen som smeden afleverer ved forgæves besøg. Skrivelsen
gengået, bestyrelsen besluttede at ændre teksten, BR kommer med oplæg.
10. Takstblad – redigerings forslag (Per)
Behandles på næste møde.
11. LER status – tiltag. Orbicon tilbud (Flemming)
På det seneste har der været mange forespørgsler, enkelte med flere adresser, som skal
svares på flere mails.
Tilbud fra Orbicon om overtagelse af kortmateriale samt svaropgaven på graveforespørgsler.
Kortdata lægges ind i ny database, 12.500 kr. i etableringsgebyr, derefter 5000 kr. årligt i
fast abonnement for at svare på alle graveforespørgsler.
FAa haft kontakt til salgschefen vedr. vores behov/opgavens omfang.
Tilbud er betragteligt bedre end tilbud fra LIFA
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12. Eventuelt.
Bilhandler M. Skotte ønsker at deres ene vandmåler nedlægges, da den ikke bruges. Adresse
Nykøbingvej 10. OO tager sig af opgaven.
Havemand Jørgen har ønsket en ny hækkeklipper. OO og Jørgen indkøber en ny.
Referent
Kurt Wiell
28.06.2020

________________________
Per Birk Kristiansen

_________________________
Ole Olsen

________________________________
Flemming Aalborg

_______________________
Benny Rasmussen

__________________________________
Kurt Wiell
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