Vandrådet i Guldborgsund Kommune
E. mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, onsdag den 16. september 2020
Velkomst: Formand Hans Erik Pedersen bød velkommen til repræsentantskabet.
1. Registrering af de fremmødte: Registreringen jfr. Tilmeldingslisten blev godkendt. Der var mødt 23
vandværker og samlet 43 deltagere.
2. Valg af stemmetællere: Jens Petersen, Herritslev og Martin Lang, Øster Ulslev blev valgt.
Valg af dirigent: Peter L. Ladegaard, Idestrup blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning
Beretning for perioden 22/5 2019 – 16/9 2020
Bestyrelsens beretning for det det forgange år er lidt efter samme model som sidste år, hvor vi vil holde os
til hovedpunkterne i året begivenheder.
Guldborgsund Vandråd blev stiftet 20.11.2007 og alle 42 almene vandværker i
kommunen og Guldborgsund Forsyning er medlemmer i dag.
Dette års repræsentantskabsmøde er ligesom mange andre blevet udskudt pga. coronaen, hvorfor vi først
er samlet her i dag. Under normale forhold vil Vandrådets repræsentantskabsmøde blive afholdt maj.
Vandrådet har haft 3 hovedbegivenheder i det forgangne år.
Repræsentantskabsmøde i maj 2019 på Kikko
Temadag i september 2019 i Bangs Have sammen med Lolland Vandråd
Temaaften i februar 2020 på Kikko
Repræsentantskabsmødet er jo ret fast i sin form i forhold indhold og omfang. Der deltog 24
vandværker – repræsenteret af 52 personer. Derudover deltog 2 gæster.
Ud over de formelle punkter var der indlæg af:
Vicki W. Windløv fra Guldborgsund Kommune
Hans Erik Pedersen i egenskab af forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsynings
bestyrelse.
Susan Münster, direktør i Danske Vandværker
Temadagen i Bangs Have er jo blevet et positivt projekt i samarbejde med Lolland Vandråd.
80 deltagere fra 37 vandværker var mødt op og det er vores opfattelse, at alle fik en
god dag med faglige input, samt mulighed for møde ligemænd/kvinder.
Vores udstillere udtrykker meget stor tilfredshed med arrangeret og de står i kø for at
deltage ved kommende arrangementer.
Vi må dog konstatere at deltagerantallet er vigende hvorfor de 2 vandråd har besluttet at
springe temadagen over i 2020. Set i coronaens skygge var dagen nok blevet aflyst alligevel.
Vi har aftalt med Lolland Vandråd at vi satser på en temadag i 2021.
Det er vores ønske vi så vidt muligt finder nye emner til den kommende temadag, så der er
noget nyt at se på og høre om.
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Vores seneste arrangement blev afholdt på Kikko den 24. februar 2020 med 61 deltagere fra
20 vandværker, hvor emnerne var:
a) BNBO og blødgøring af drikkevand ved Henrik Andersen Guldborgsund Kommune
b) Opdateret fællesregulativ ved Vicki Windeløv Guldborgsund Kommune
c) RTM forsikringer – er vi forsikret godt nok?
Ud over de store punkter har der været Regionsvandrådsmøde i Køge, hvor vandrådene fra
hele region øst kan deltage.
Bestyrelsen plejer at have et mødes en gang om året ved med Guldborgsund Forsyning, hvor
vi bl.a. drøfter samarbejdsmuligheder for det enkelte vandværk. Sidste år blev det afholdt
24. juni.
Lolland vandråd har i foråret på vegne af de 2 vandråd på Lolland-Falster indhentet tilbud på
termografering. Knapt 30 vandværker har tilsluttet sig aftalen. Hvis der skulle være et enkelt
vandværk som ønsker at komme med på falderebet tror jeg det kan nås endnu.
I vandværksforeningen er der fuld gang i vedtægtsændringer, så det kan blive muligt for
ansatte at blive valgt i foreningens demokratiske organer. Regionsstrukturen bliver bevaret
efter sidste års dialogmøder, hvor den fremtidige struktur blev drøftet. I region øst er der
netop i sidste uge blevet valgt en medarbejder til regionsbestyrelsen. Igen i år formåede jeg
at blive valgt som suppleant til regionsbestyrelsen. Suppleanter deltager i bestyrelsens
møder og har fuld taleret.
Vandrådet foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer kommer på mailing listen til vandrådets
nyhedsbrev. Ligeledes kan vi se at Vandrådets hjemmeside bliver brugt flittigt.
Husk at oplyse til Vandrådet kasserer, hvis der er kommet ny kasserer mhs. til opkrævning af
kontingent.
Bestyrelsen har ud over ovennævnte aktiviteter i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder.
I det forgangne år har der været drøftelser og forhandlinger om øget samarbejde og
eventuelle sammenlægninger af vandværker både på Falster og Lolland. Aktuel på Lolland er
6 vandværker gået sammen om at forbinde hinanden med ledninger, så de kan hjælpe
hinanden. 5 af disse har etableret en fælles hjemmeside. Inden for få år tror jeg disse 5
værker er blevet til en fælles vandforsyning.
Den seneste drikkevandsbekendtgørelse har givet lidt udfordringer, både omkring vores
prisaftale med Eurofins og ikke mindst de nye kritiske stoffer der nu skal testes for. På sigt
kan det betyde lukning af boringer og behov for etablering af nye med de økonomiske
konsekvenser det kan give. I yderste konsekvens kan det måske helt lukke vandværker.
Vandrådet vil også gerne takke kommunens miljøafdeling for fortræffeligt samarbejde.
Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet.
SP: Til termografering. Hvis forsikring stiller krav om termografering, så dækker de nogle af
omkostningerne?
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SV: Ikke Vandrådet bekendt. Forsikringen via DVV dækker i hvert fald ingen omkostninger til
termografering, men der kan være andre vilkår i andre forsikringer.
SV: Til nyt fællesregulativ. Uddybning. Det er godkendt i kommunen i midten af juni, og det ligger til
download på Vandrådets hjemmeside – forsiden under ”Sidste nyt”.
4. Revideret regnskab 2019 fremlægges til godkendelse/efterretning: Anne-Mette Lysgaard fremlagde
regnskab 2019, som viste et underskud på 3.338 kr. mod forventet underskud på 2.779 kr. Der var ført
et tab på debitorer, som skyldes, at en udstiller på Temadag 2018 ikke fik betalt sin regning. Der var
ligeledes kreditorer for 7.896,50 kr. ved årsskiftet, som udgjordes af manglende betaling fra en udstiller
på Temadag 2019 og en udestående regning til Lolland Vandråd. Egenkapitalen var på 82.190,40 kr.
SP: Når der har måtte tages et tab på debitorer i 2019, hvordan er det så gået med de udestående
kreditorer fra årsskiftet?
SV: Regningen fra Lolland Vandråd er betalt, mens regningen til udstilleren fortsat er udestående.
Tabene er uheldige, og de pågældende udstillere bliver ikke inviteret igen.
SP: Kunne man opkræve forud.
SV: Ja, og det kan også blive en løsning
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget og kontingent for det/de kommende år fremlægges til godkendelse: Anne-Mette Lysgaard
indledte med at forklare repræsentantskabet, at budgettet var lagt før corona indtraf, og at det var
meningen, at budgettet skulle have fremlagt i maj, og forudsætningen for budgettet var vanligt
aktivitetsniveau i Vandrådet, som ikke helt har været muligt i 2020. Grundet lavere aktivitet vil årets
resultat blive positivt fremfor negativt som budgetteret. Der blev lagt op til uændret kontingent
2020/2021.
Budget og kontingent blev godkendt som fremlagt.
6. Indkomne forslag: Der var ikke noget til punktet.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Hans Erik Pedersen – blev genvalgt
Jørgen Prior – blev genvalgt
Anne-Mette Lysgaard – blev genvalgt
Suppleanter:
Torben Kolters, Systofte-Nr. Ørslev Vandværk – blev genvalgt
Keld Rubæk Andersen, Guldborgland Vandværk – blev genvalgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Jens Petersen, Herritslev Vandværk – blev genvalgt
Revisorsuppleant: Niels Jensen, Kippinge Vandværk – blev genvalgt
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9. Evt
SP: Er der nyt om BNBO?
SV: Ikke for nuværende, men Vandrådet forventer, at der kommer nyt i foråret 2021
SP: Der blev spurgt til debitorerne igen, og spørgsmål og svar er refereret under punkt 4 for relevans.

For referatet Anne-Mette Lysgaard, sekretær

Referat godkendt af dirigent Peter L. Ladegaard den 22.09. 2020

Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra
1. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen
2. Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning om investering i fremtidssikrede renseanlæg i kommunen
3. Foredrag af kulturhistoriker Jørgen Martin Hansen, om vandforsyning i det gamle Rom
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