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Presseinformation fra Horreby Vandværks generalforsamling, onsdag den 13. marts 2019. 

 

Kontakt til vandværket kan rettes til 

Formand Henrik Myssen – 27142037 eller 

Kasserer Arne Kørup – 23257285 

 

Horreby Vandværks generalforsamlingen onsdag den 13. marts 2018 i Horreby Gl. Skole. 

 

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

 

Bestyrelsens beretning, der blev aflagt af kassereren i formanden fravær: 

 

Den 11. januar 2019 indgik miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen en aftale med et 

bredt flertal i folketinget om at sikre rent drikkevand til danskerne. I 2018 er der mange fund af 

pesticider i drikkevandet som kan bekymre alle her i forsamlingen. 

 

Lodsejere omkring boringer kompenseres for tabt indtægt og udgifterne betales af vandforbrugerne, 

hvilket vil føre til lidt højere vandregning på ca. 8-12 kr. årligt for en gennemsnitlig husstand. Dette 

er forløbelige beregninger så hvad prisen bliver vil jeg ikke gætte på selv. 

 

Såfremt Kommunen ikke har sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt 

sprøjteforbud. Vi afventer i øjeblikket møde med Kommunen om fastlæggelse af de Boringsnære 

Beskyttelsesområder. 

Vi har to boringer i byområdet og den sidste på Mårvej udstykningen. 

 

Vi har skrevet til kommunen vedr. vore boringer henholdsvis bag vandværket og på Mårvej, som 

kan være påvirket at aktiviteter i området, hvorfor vi gerne ser at kommunen prioriterer tilsyn sker 

snarest hos. Vi må afvente, at vejledningen til kommunerne fremsendes, høringsfrist er 5. april. 

 

Vi har noteret, at der i 2019 er oprettet to selskaber på adressen Midtvejen 2, hvor der tidligere var 

et autoophuggerfirma, hvor miljøtilladelsen ikke er fornyet. Det ene selskab har autosalg som 

formål. 

 

Vi frygter lidt på vandværkets forbrugere vegne, at vi skal igennem en ny miljøsag, som koster 

ekstra ressourcer at gennemføre. Vi har skrevet til Kommunens miljøafdeling og afventer deres 

tilbagesvar. 

 

Når vi taler om sikring af vort drikkevand har vi også i vort informationsblad skrevet lidt om 

tilbagestrømningssikring. Vi skal sikre, at der ikke finder tilbagestrømning sted fra den enkelte 

forbruger. Almindelige forbrugere har tilbagestrømningssikringen siddende i måleren, medens 

større forbrugere har forskellige type sikringer som kræves til deres installation. 

Det er ejeren sammen med hans VVS-montør der er ansvarlig herfor. 

 

Som omtalt i informationsbladet i februar har vi afregnet 110.732 m3 vand til vore forbrugere, heraf 

3/4 til vore storforbrugere. Det er 1.000 m3 mere end i 2017. Indvindingen i 2018 var 115.314 m3 

og vi brugte 2.177 m3 til at skylle. 

Svindet er beregnet til 1,9%. Som jeg kan redegøre for senere. 

 

I 2018 har vi haft flere nødvendige udskiftninger som følge af nedbrud eller defekt. 

 

Vores affugter fra Ruskol er blevet udskiftet som følge af defekt. 
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Vores kommunikation med vor boring på Mårvej har svigtet med flere alarm opkald til vor 

driftsansvarlige. Radiomodulet blev testet og batteri og blæser udskiftet, og kablet til antennen er 

udskiftet. Såfremt det sker igen vil vi kontakte telestyrelsen som kommer og tester for ulovlige 

signaler. 

 

Pumpen i vor boring bag vandværket satte sig fast og vi har haft Næstved Brøndborer nede og 

trække den op og en ny blev monteret. Den 9 år gamle pumpe havde revet noget i lejet mellem 

motor og pumpe. Pumpen sidder 40 meter nede i vor boring, som er 60 meter dyb. 

 

Vor PC til SRO styringen på vandværket stod af, og kunne ikke genetableres, hvorfor en ny er købt 

og SRO-styringen geninstalleret. Software installationen kostede mere en pc’en. 

 

Vores luftsystem til skylleventilerne var blevet utæt ved nogle af ventilerne, hvilket betød at 

kompressoren kørte hvert 5 minut, hvilket igen betød at den begyndte af lække olie fra topstykket. 

Vi har gennemgået ventilerne og udskiftet et par stykker sammen med magnetventiler i ventilskabet 

og anskaffet ny kompressor. 

I tirsdags i sidste uge testede vi et nyt ultralydsystem til test af utætheder i slangerne der styrer åben 

og lukkeventilerne når der skylles mv. 

Testen viste, at alle slanger og ventiler var tætte, og vi er på plads så der skylles som programmeret. 

 

På ledningsnettet har vi haft et større vandbrud hvor vi anslået har mistet ca. 2.000 m3 igennem en 

periode på 1 – 2 måneder. Desuden har vi opsat et mindre antal målerbrønde. 

 

Vore vandanalyser er tilfredsstillende og en enkelt analyse i juli overholdt også vort NVOC tal 4,0, 

som ellers ligger et par decimaler over grænsen. 

 

EU’s persondataforordning har betydet mere kontrol med personfølsomme oplysninger, vi har 

gennemgået materialet og mener vi lever op til loven som trådte i kraft den 25. maj 2018. Loven har 

fokus på større forbrugerbeskyttelse. 

 

I år er ny lov i kraft om ledningsejerregistret trådt i kraft, hvor graveforespørgsler skal kunne 

trækkes direkte. Vi har konverteret vore ledningsoplysninger til at ligge hos Rambøll sammen med 

vor hjemmeside, hvor vi fik et godt tilbud på konvertering af hjemmeside og ledningsregister. 

Vi vil fortsat benytte LE34 til opmåling og tinglysning af vore ledninger.  

 

Vedr. vore målere, kan de nu sidde i 9 år før de skal udskiftes. Så vi venter et par år før vi udskifter 

næste gang. Når vi nu taler om målerudskiftning overvejer vandværket at indhente tilbud på 

elektroniske målere.  

Vi vil kunne trække måleroplysningerne ved at køre rundt i området.  

Vi opfordrer fortsat at forbrugere aflæser deres målere en gang hver måne. 

 

Restancerne har hele året ligget lavt 

  

Vort Regnskab for 2018 blev sammen med budget 2019 behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 

i den 31. januar 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. og indgår i 

beregningerne for vort takstblad.  

 

http://www.horrebyvand.dk/
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Fra listen fremgår af vort informationsblad fra februar 2019, kan vi nævne at vi først i april indleder 

udskiftningen af forsyningsledningen ti Virket Vest, hvor berørte forbrugere snarest bliver 

informeret. 

 

Udskiftningen af målere som nu kan sidde i 9 år, hvorfor vi venter med vores udskiftning. 

Forberedelse af ny boring, og etableringen heraf. 

Revisionen gennemgik og godkendte regnskabet den 5. februar.  

 

Budgettet for 2019 indeholder en takstnedsættelse på 1,25 pr. m3 vand således at alle betaler det 

samme pr. m3 vand. 

Vi håber ikke vi får behov for at sætte prisen op igen, men Vandværkerne omkring os rammes af 

pesticider så vi venter måske kun på at de også skal trænge igennem vores gode lerlag ned til vore 

boringer. Alle tre boringer har en dybde på 60 meter.  

 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til Rygårds VVS for samarbejdet frem til foråret 2018 

og velkommen til Troldemosens VVS og tak til bestyrelsen og øvrige samarbejdspartnere tak for et 

godt samarbejde i 2018.  

 

Herefter vil jeg stille beretningen til debat og give ordet til dirigenten. 

 

Der var spørgsmål hvor vort vandspild var sket, samt om ny boring kunne placeres i skov, hvilket 

Horreby Vandværk har for langt til. Desuden hvor længe målerne kunne sidde uden udskiftning. 

 

Desuden var der spørgsmål til vore analyser, som viste et for højt NVOC tal. 

Dog viste analysen i juli 2018 at vi kan ligge på grænseværdien på 4,0. 

Fra vor hjemmeside kan følgende oplyses om NVOC 

NVOC er en engelsk forkortelse for "Ikke Flygtigt Organisk Kulstof" og er en såkaldt 

samleparameter, dvs en størrelse, der angiver forekomst af flere forskellige stoffer eller 

stofgrupper, hvori kulstof indgår som organisk kulstof. Som oftest er NVOC udtryk for naturlig 

forekomst af bl.a. humusstoffer. 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

Kassereren aflagde regnskabet for 2018, som blev enstemmigt godkendt. 

Budgettet for 2019 som indeholder etableringen af ny ledning i Virket blev godkendt med 17 

stemmer for og én stemme imod. Der fremkom spørgsmål om driftslederens aflønning, hvor der er 

aftalt en fast løn til 24/7 alarmvagt og de faste opgaver på værket herunder dataregistreringerne. 

Ekstra arbejde aflønnes efter regning. 

 

Til bestyrelsen blev Jesper Høegh, Listrup nyvalgt, og Anders Petersen von Würden, Horreby, 

Henrik Myssen, Horreby og Dan Jacobsen, Listrup blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Som suppleanter blev 

Kim Busk Jensen, og Poul Andersen nyvalgt. 

 

Revisor Peter Palle blev genvalgt. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 

Henrik Myssen, Horreby som formand 

Anders Petersen von Würden, Horreby som næstformand 

Arne Kørup, Horreby som sekretær og kasserer 

http://www.horrebyvand.dk/

