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Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk    
den 17. januar 2018 kl. 18.00 på Oreby Kro. 
 
Deltagere: Kenn Christiansen (KC), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO), Per Birk Kristiansen (PK) 
Flemming Aalborg (FAa), Suppl. Birthe Kristensen (BK) og Benny Rasmussen (BR) samt 
havemand Ole Christensen (OC). 
Afbud: ingen 
 
Forkortelser: Guldborgsund Forsyning (GF), Guldborgsund Kommune (GK), Danske Vandværker 
(Vandværksforeningen)(DV)  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
KW ønskede nogle ekstra punkter indført i dagsordenen, besluttet at behandle punkterne: 
Vandmålerskift 2017, Vandmåleraflæsning januar 2018, Alarmsystem på vandværket, 
”Julefrokost”, Svar fra Guldborgsund forsyning vedr. DEGA. Status på restancer indføres i 
pkt. 3 og Nyhedsbrev nr. 1 indføres i pkt. 8. Bestyrelsen besluttede, at udvide dagsordenen 
og behandle punkterne.  
Øvrige forslag som: Funktions- og jobbeskrivelse jf. punkt 10 i referat fra 21.09.2017 
indkalder KC til et møde. Dato for generalforsamling, hyppighed af bestyrelsesmøde, 
besluttede bestyrelsen at behandle på næste møde eller senere. 
 

2. Skriftlig godkendelse af referatet fra sidste møde. 
KW havde følgende bemærkninger: Pkt. 8, aftalt at Øernes revision foretager revision af 
regnskabet, pris: 10.000 kr. – Pkt. 13, der er modtaget erstatning fra forsikringsselskabet. 
Referatet underskrevet.   
  

3. Kurt fremlægger status over økonomien samt status på restancer. 
KW uddelte årsbalancen, som viser et underskud på 229.513 kr. før finansieringsindtægter 
og 135.631 efter. Regnskabet er foreløbigt. 
Restancer pr. 15.12.2017 er på 26.675 kr. En lille stigning. Der er 4 steder der pt. er lukket 
for vandet. 
  

4. Konstateret overskridelser af Cloridazon i drikkevand + alle boringer. 
KC gennemgik sagen, har undersøgt løsninger og haft kontakt til Contech, Vandteknik og 
Kemisk Vandrens samt er i tæt dialog med GK, som vil afholde til et fællesmøde, hvor også 
Lolland kommune deltager. 
Løsninger kan være at tilsætte vandet luft under meget højt tryk eller et kulfiltersystem, som 
bruges i andre EU lande. 
Tallene i de 4 boringer viser, 0,59, 0,66, 0,76 og 0,55, grænseværdien er 0,1.  
Der er ingen fare for noget sundhedsskadeligt. 
Der er givet accept af overskridelsen fra GK i foreløbig et år. 
Især vandværker på Lolland er ramt af dette problem. 
 

5. Brev om indkaldelse til fællesmøde for alle forureningsramte vandværker i 
Guldborgsund Kommune vil komme i nær fremtid. 
Endnu ingen dato, men KC glædede sig over, at behandling af vandet tages med i 
dagsordenen. En mulighed som GK tidligere helt udelukkede. 

 
6. Guldborgsund Kommunes godkendelse af takstblad. 

Takstblad 2018 er godkendt af Guldborgsund kommune, sendt til Guldborgsund forsyning 
og lagt på vandværkets hjemmeside. 
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7. Udpege prøvetagningssteder hos enkelte forbrugere i privaten. 
Ny krav til prøvetagning af vandprøver hos forbrugerne, der skal mindst være 3 forskellige 
steder.  
Citat af presseklip fra DV :  

Hvem er ansvarlig for vandkvaliteten, og hvem skal betale for prøverne? 

Noget af det, som ikke er til gavn for forbrugerne er, at vandværkerne fremover skal 
kontrollere vandet i forbrugernes vandhaner. Problemet er, at vandværket skal tage 
en ekstra prøve uden, at vandet har løbet først, og så begynder balladen. Det vil blive 
en meget stor opgave for vandværket at bevise, at der ikke var noget galt med vandet, 
da det forlod vandværket. De fleste forbrugere vil udfordre ’skyldsspørgsmålet’, for 
det kan jo blive en dyr affære, hvis der er fejl i deres installation. Og når man 
samtidig indtænker de lempelser, der er sket i reglerne om byggevarer, som kommer i 
kontakt med drikkevand, er det endnu vigtigere, at det understreges, at ansvaret for 
forbrugerens eget ledningsnet 100 % ligger hos forbrugeren selv. 
Følgende adresser indberettes til kommunen: 
Orebyvej 187, - Rosengården 3, - Orebyvej 89, - Guldborgvej 27. 
KC indberetter. 
  

8. Gennemgå Nyhedsbrev uge 41 + uge 1 (DV). 
Uge 41, Citat: Miljøstyrelsen har meldt ud, at den nye drikkevandsbekendtgørelse er til 
gavn for forbrugerne. Det er ikke rigtigt. I Danske Vandværker synes vi selvfølgelig, at 
det er godt, at styrelsen har lyttet til vores synspunkter om, at alle har krav på rent 
drikkevand. Uanset om de får leveret deres vand fra en stor eller lille leverandør.  
KC mener ikke regeringen forstår vandværkerne. 
Uge 1. omhandler bl.a. et værktøj til udarbejdelse af kontrolprogram til vandværket, KW 
mente, at vandværkets kontrolprogram skulle sammenlignes og evt. tilrettes. KC fik 
materialet af KW.  
  

9. Vedr. sagen med de ubebyggede grunde som kommunen vandt.  
KC haft et møde med DV. Betalingsfritagelse af det årlige bidrag gælder kun de tomme 
byggegrunde som nævnt i dommen og ikke andre, iflg. DV. 

 
10. Orientering fra mødet i Vandrådet den 23.september 2017 

KC mente ikke, at Vandrådet har nok fokus på Pesticidforureningen der nu forekommer på 
mange vandværker. 
PK orienterede om Vandrådets opgaver, emnet er nyt, resultater af analyser er først kommet 
i løbet af nov.-dec. Vandrådet har ikke haft et bestyrelsesmøde efter dette, men vil drøfte 
situationen på førstkommende bestyrelsesmøde.  
Bogen om Skabelonsamlinger og ordbog fra Vandværksforeningen kan lånes hos KC.  
  

11. Takster vedr. kørsel, møder under 4 timer og møder over 4 timer. 
Takster for kørsel er Statens takst 3,53 kr. for 2017. Møder i dagtimer 2018 under 4 timer 
besluttet til 485 kr. og over 4 timer 970 kr. Statens kørselstakst i 2018 er 3,54 kr.  
 

12. Vandmålerskift 2017. 
Der er ikke foretaget de årlige vandmålerskift på de ca. 150 målere, KC har været løbende i 
dialog med smeden og fået forklaret årsagen, KC tager ansvaret.  
KC har aftalt med smeden, at de går i gang ultimo januar.  
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KW bemærkede, at udgiften på 135.000 kr. for den manglede udskiftningen i 2017 påvirker 
regnskabsresultatet samt beregningen af taksterne. 
 

13. Vandmåleraflæsninger januar 2018. 
KW oplyste, at der var 62 som ikke havde indberettet vandmåleraflæsning inden 31.12.17 til 
GF. Disse har haft besøg af et bestyrelsesmedlem fra vandværket, som har foretaget 
aflæsningen. 
 

14. Alarmsystem på vandværket.  
KW, Det lader fortsat ikke til, at alarmkæden fungerer, KC har modtaget flere alarmer som 
åbenbart ikke er gået videre i kæden. 
Ved alarmen 18. december fungerede alarmkæden.  
Besluttet at foretage en alarmtest inden for den nærmeste fremtid. 

15. Julefrokost. 
Besluttet at afholde de årlige ”julefrokost” den 23. februar på Oreby Kro. 
KW udsender indbydelser. 
 

16. Svar fra GF vedr. DEGA. 
KW har efter flere rykkere modtaget svar fra GF som følgende: 
Som aftalt lidt opdatering på aftalen med DEGA Ejendomsservice. 

Aftalen erstatter den tidligere aftale hvor DEGA modtog en samlet opkrævning for de berørte lejligheder. 

Med den nye aftale er der oprettet et direkte kundeforhold med de enkelte lejere. 

I aftalen med DEGA fremgår det endvidere entydigt at de, dvs. DEGA, hæfter for alle eventuelle restancer og dette gælder endvidere også 

evt. renter og gebyrer. 

Med den nye aftale er Rørbæk Vandværks risikoprofil derfor uændret. 

Bestyrelsen besluttede, at acceptere aftalen, men at vandværket i fremtiden ikke accepterer 
nogen form for ændring af opkrævning fra ejer til lejer.  
KW fremsender svar og anmoder om accept. 

 
17. Evt. 

Her blev bl.a. drøftet LER tilladelser, lønninger samt formandsplan. 
 
Referent Kurt Wiell 
22.01.2018 
 

 
 
________________________          _________________________     _______________________ 
                 Kenn Christiansen        Ole Olsen    Per Birk Kristiansen 
 
 
 
                             ________________________________          __________________________________ 
                Flemming Aalborg        Kurt Wiell 

 


