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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, den 10. marts 2016. 

 

Kontakt til vandværket kan rettes til 

Formand Jan Lise –  23822850 eller 

Kasserer Arne Kørup – 23257285 

 

Horreby Vandværks generalforsamlingen den 10. marts 2016 i Horreby Gl. Skole. 

 

17 deltog i årets generalforsamling, hvor Peter Palle blev valgt til dirigent.  

 

Formandens beretning: 

Vandværksforeningen har i løbet af året 2015 skiftet navn fra foreningen af private vandværker 

FVD til Danske Vandværker, hvilket er med til i større grad at synliggøre de private vandværker. I 

2016 har Danske Vandværker mange flere tilbud til efteruddannelse af såvel bestyrelse som 

vandværkspersonale. 

 

Danske Vandværker har også været med til at ændre vandsektorloven, der trådte i kraft den 1. marts 

2016, således at vandværker over 200.000 m3 har fået det lettere, men der er stadig udfordringer for 

disse vandværker. Regelsættet i loven viser, at samfundets forventninger til vandsektoren er større 

end nogensinde. 

For Horreby Vandværks vedkommende betyder dette, at vi bliver omfattet af ny performance 

benchmarking, der skal måle på præstationer indenfor miljø, sundhed, energi og 

forsyningssikkerhed. Vi afventer nærmere herom. 

 

Danske Vandværker kommer den 22. marts med indlæg i TV om Sprøjtefri Have. Med forudgående 

TV spots op til udsendelsen. 

Sideløbende med den fælles indsats giver Danske Vandværker kampagnen fuld skrue med en 

selvstændig kampagne på både TV 2 – regionerne, hvor I og alle danskerne kan se vores nye 

haveambassadør, Joakim, som skal få danskerne til at lade være med at bruge sprøjtegift i deres 

haver. Kampagnen byder også på et radiospot, som kan høres på 21 landsdækkende kommercielle 

radiostationer. Sidst, men ikke mindst, vil Tv-spottet også blive vist i OBS på DR. 

 

Til haveejere: Sådan bliver du sprøjtefri 
Som en del af kampagnen kan haveejere gå ind på Danske Vandværkeres hjemmeside, hvor de kan 

læse mere om sprøjtefri haver og downloade materiale. 

- Pixibog til haveejere med håndgribelige og praktiske tricks  

- Fem faktaark til haveejere om bekæmpelse af: Ukrudt, Kompost, Dræbersnegle, Nyttedyr og 

Skadedyr. 

 

Året 2015 har været et godt år for forbrugerne i Horreby Vandværk, hvor vi ikke har haft større 

afbrydelser af vandforsyningen. Vi har udskiftet den sidste eternitledning og alle rør er nu af plast. 

Desuden har vi omlagt en ledning nord for Horreby.  

 

Vi har afregnet 108.605 m3 m3 mod 104.526 m3 i 2014. Stigningen i forbruget vedrører vore 

storforbrugere, hvor de 8 største aftager 73% af vort vand. Vi har 18 forbrugere, der i 2015 intet 

vand har brugt, 63 forbrugere der har brugt op til 30 m3, 191 forbrugere der har brugt mellem 30 og 

100 m3, 87 forbrugere der bruger mellem 100 og 200 m3 18 forbrugere mellem 200 og 1.000 m3 og 

8 der brugere mere end 1.000 m3. 

 

Drikkevandsbekendtgørelsen fra 25. november 2015 har i kapitel 8 fastsat bestemmelser om 

vandværkernes informationspligt overfor forbrugerne. 
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Den bedste måde er at lægge informationerne på vandværkets hjemmeside, således forbrugerne 

løbende kan trække de informationer som de ønsker. 

 

Vi har i lighed med tidligere år lagt alle informationer på hjemmesiden og henvist hertil i vor 

annonce samt i opslaget, der er opsat i Coma i Horreby. 

Hermed skulle vandværkets informationspligt være overholdt i henhold til vedtægter samt 

drikkevandsbekendtgørelsens kapitel 8. 

 

Først på året afsluttede vi de af naturstyrelsen krav om kvalitetssikring af vandværket, med bl.a. en 

total beskrivelse af vandværkets funktioner, en samlet risikovurdering og tilhørende handleplan. 

Løsningen af opgaven har vor drifts ansvarlige Arne Kørup præsenteret for Guldborgsund 

Kommunes tilsynsmedarbejdere, der var tilfreds med løsningen af opgaverne for Horreby 

Vandværk, men erkendte også, der var meget registreringsarbejde forbundet med kvalitetssikringen. 

Vi har i denne måned udskiftet vore 3 rentvandspumper, der nu alle er frekvensstyrede og giver i 

bedre og ensartet tryk hos vore forbrugere. 

Udskiftningen er forløbet tilfredsstillende, dog med et kortvarigt mangel på vand ved programskift i 

mandags. Udskiftningen giver umiddelbart en besparelse på El-udgiften på 1/3 af tidligere forbrug 

på de gamle pumper, idet de nye bruger 0,20 kr. pr. m3 mod tidligere 0,31 kr. pr. m3. 

 

I 2014 har Naturstyrelsen også udarbejdet vejledning til nyt regulativ som vandværkerne skulle 

implementere i løbet af 2015, her har Vandrådet i Guldborgsund Kommune taget over og 

udarbejder oplæg til nyt regulativ som er blevet godkendt af vandværkerne i Guldborgsund samt 

kommunen.. 

 

I 2015 har miljøministeren barslet med 9 nye initiativer til at beskytte vores drikkevand samt 

smartere benyttelse af vandet. 

 Der er afsat yderligere 227 mio.kr. til grundvandskortlægning 

 Bedre beskyttelse af følsomme sandjord mod sprøjtemidler 

 Bedre beskyttelse af grundvandt mod pesticider 

 Områder omkring drikkevandsboringer skal beskyttes bedre 

 140 mio.kr. til skovrejsning 

 Nemmere at genbruge vand og bruge sekundavand 

 Lettere for kommunerne at reducere kalkindholdet i vandet 

 Reduktion af vandtab 

 Grundvand til køling og opvarmning. 

Flere af disse initiativer vil også påvirke vort vandværk og boringer. 

F.eks. muligheden for at genbruge vores skyllevand, set i lyset af at når Kloaknettet i Horreby By 

bliver separeret og vi på et tidspunkt skal udskifte vores slam beholder, der er mere end 40 år 

gammel, vil kunne indgå i disse initiativer. 

 

Der kan også komme yderlige vedrørende beskyttelse af vore boringer, hvor de to af de tre vi 

benytter ligger i bymæssig område. 

 

Flere af vore bestyrelsesmedlemmer har i årets løb deltaget i foreningen af private vandværkers 

eller Vandrådet i Guldborgsund Kommunes temamøder, der giver større baggrundsviden 

vedrørende udfordringerne indenfor vandforsyningssektoren. Her er det bl.a. tilbagestrøms-sikring 

der har vor eller rettere sagt vore storforbrugeres fokus. På et tidspunkt ser vi os nødsaget til at følge 

op på, at disse forbrugere har installeret den rigtige tilbageløbssikring og den er blevet årligt 

serviceret. Vor henvendelse til kommunen om deres rolle, gav ikke det forventede resultat, hvorfor 

vi selv må i gang. Vi forventer at tage denne kontrol med næste gang målerne skal udskiftes. 
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Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der er et råd under Danske Vandværker og som har alle 

vandværker i kommunen som medlemmer, har afholdt flere temamøder, der har været med til at 

klæde os på til de nye krav om kvalitetssikring m.v.  

Møderne i vandrådet er også med til at lette dialogen mellem de enkelte vandværker, hvilket åbner 

op for et tættere tværgående samarbejde lokalt. 

 

Horreby Vandværk har sidste år indledt en møderække med vore nabovandværker, hvortil vi har 

ringforbindelser, hvor vi har indledt med Karleby Vandværk. Vi mener selv at mødet har været 

givtigt og er med til at gøre dagligdagen lettere når vi skal levere vand til hinanden. Møderne med 

Horbelev og Systofte-Nr.Ørslev Vandværker er endnu ikke aftalt men er på det forberedende stadie.  

I forbindelse med udskiftningen af rentvandspumperne i sidste uge, har vi haft god dialog med 

begge vandværker, så det er mere et spørgsmål om at finde tid til at sætte os sammen. 

 

Vi har løbende ajourført vor ledningsregistrering, hvor seneste opgravninger er blevet GPS opmålt. 

Udgiften til landinspektøren kan også ses af regnskabet med i alt 27.030,- kr.. 

 

Vore vandanalyser er tilfredsstillende og har ikke givet anledning til ekstraordinær aktivitet, vort 

NVOC tal har på det seneste ligget på 4,1, hvilket er lidt over grænsen på 4,0 ml/m3.  

  

Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt og mere end halvdelen af vore forbrugere har benyttet sig af 

at kunne indberette vandmåler tal på nettet her til nytår. Besøgstallet ligger fra 200 til 500 om 

måneden. 

 

Restancerne har hele året ligget lavt, og ved seneste bestyrelsesmøde først i februar var der kun 4 

restancer, hvoraf der kun er én reel, idet 3 af dem tilgodehavende vedrørende dødsboer, hvor vi må 

se om vi får vort tilgodehavende. 

 

Regnskabet for 2015 er opstillet i henhold til den nye vejledning fra januar 2016 udsendt fra 

Erhversstyrelsen. I stedet for 2 sider udgør det nu 10 sider. 

Vort Regnskab for 2015 blev sammen med budget 2016 og takstblad  behandlet og godkendt på 

bestyrelsesmødet i den 4. februar sammen med vort investeringsbudget over de næste 5 år, hvor 

opgaverne er specificeret i vort informationsblad og beløbsmæssigt løber op i mere end 2 mio.kr.  

 

 Udskiftning af 3 rentvandspumper på værket, der er 28 år gamle  

 Opsætning af målerbrønde hos forbrugerne når disse skal have foretaget ændringer af deres 

stikledning/jordledning,  

 Større forsyningsledning fra vandværket mod Falkerslev og Virket på den resterende 

strækning når forbruget viser behovet herfor. 

 Udskiftning af øvrige ledninger i takt med at behovet ændrer sig. 

 Blødgøringsanlæg (magnet eller ultralydsystem, løsning ej besluttet).  

 Nyt slamopsamlingsbassin når nuværende engang skal udskiftes  

 Udskiftning af målerne i henhold til kontrolsystem for målere i drift. 

Formanden sluttede sin beretning med at sige tak til bestyrelsen, vores vandværkspasser og vore 

samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i 2015. Herefter blev beretningen stillet til debat.  

 

 

Efter enkelte uddybende spørgsmål og forslag om ringforbindelse mellem Virket og Listrup blev 

beretningen taget til efterretning. 
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Regnskabet for 2015 præsenteret af Arne Kørup blev enstemmigt godkendt. 

  

Budgettet for 2016 blev ligeledes sammen med vandværkets 5 årrige investeringsplan på over 2 

mio.kr. godkendt. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Til bestyrelsen blev Jesper Strange, Sibirien nyvalgt, Arne Kørup, Horreby og Anders Kappel 

genvalgt. 

  

Som suppleanter blev  

Anders Petersen, Horreby nyvalgt og Bjarne Jacobsen genvalgt 

 

Revisor Bjarne Jensen blev genvalgt 

 

Under eventuelt takkede Jan Lise den afgående formand Preben Johansen for 26 år i bestyrelsen og 

de sidste 5 som formand. Desuden blev kasserer Arne Kørup lykønsket med 40 år i bestyrelsen og 

39 år som kasserer. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 

Jan Lise som formand 

Per Tambour som næstformand og 

Arne Kørup som kasserer og sekretær 


