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

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, tirsdag den 21. september 2021
Velkomst: Formand Hans Erik Pedersen bød velkommen til repræsentantskabet.
1. Registrering af de fremmødte: Registreringen jfr. Tilmeldingslisten blev godkendt. Der var mødt 24
vandværker og samlet 60 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 16/9 2020 – 21/9 2021
Bestyrelsens beretning for det det forgange år er meget lille, da der stort set ikke har været
aktivitet på grund af Corona.
Guldborgsund Vandråd blev stiftet 20.11.2007 og alle 41 almene vandværker i kommunen og
Guldborgsund Forsyning er medlemmer i dag.
Dette års repræsentantskabsmøde er også i år udskudt pga. coronaen, hvorfor vi først er
samlet her i dag. Under normale forhold vil Vandrådets repræsentantskabsmøde blive
afholdt maj.
Vandrådet har kun haft 1 hovedbegivenhed i det forgangne år.
Repræsentantskabsmøde i september 2020 på Kikko
Ingen temadag i Maribo
Ingen temaaftener – Og dog
Arrangement blev afholdt på Kikko den 24. februar 2020 og blev omtalt i sidste års
beretning, men rettelig hører det til det regnskab som aflægges i aften.
Emnerne var:
a) BNBO og blødgøring af drikkevand ved Henrik Andersen Guldborgsund Kommune
b) Opdateret fællesregulativ ved Vicki Winsløv Guldborgsund Kommune
c) RTM forsikringer – er vi forsikret godt nok?
Repræsentantskabsmødet er jo ret fast i sin form i forhold indhold og omfang. Der deltog 23
vandværker – repræsenteret af 43 personer. Derudover deltog 2 gæster.
Ud over de formelle punkter var der indlæg af:
Vicki W. Winsløv fra Guldborgsund Kommune
Hans Erik Pedersen i egenskab af forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsynings
bestyrelse.
Niels Rasmussen fra Guldborgsund Forsyning orienterede om investering i fremtidens
renseanlæg.
Kulturhistoriker Jørgen Martin Hansen havde et spændende indlæg om vandforsyning i det
gamle Rom.
Den traditionsrige temadag i Bangs Have som vi plejer at arrangere sammen med Lolland
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Vandråd, blev aflyst pga. corona både sidste år og i år. Vi har planer om, at dagen skal
genopstå i 2022.
Temaaftener er det heller ikke blevet til det seneste år, ligeledes pga. Corona.
Vi har dog planer om en BNBO temaaften den 2. november 2021, nærmere følger
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 blev det afholdt i
oktober 2020.
Vandrådet foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer kommer på mail-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 af hensyn til
opkrævning af kontingent.
Bestyrelsen har ud over ovennævnte aktiviteter i perioden afholdt 2 bestyrelsesmøder.
I det forgangne år har der været drøftelser og forhandlinger om øget samarbejde og
eventuelle sammenlægninger af vandværker både på Falster og Lolland.
Vandrådet har på opfordring fra medlemmerne kontakt med Lolland-Falster Brandvæsen
med henblik på en aftale om vilkår for sløjfning af ikke aktive brandhaner. Det ser ud til at
alle ikke aktive brandhaner fremover skal håndteres af kommunen. I Guldborgsund
kommune drejer det sig omkring 500 stk. plus evt. dem, som ikke er kendt af
myndighederne. Vandrådet er derfor i dialog med kommunen om en plan for hvordan disse
ikke aktive kan nedlægges. Tidshorisonten er ikke kendt, men når der nyt om sagen vil der
blive orienteret om det.
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.
4. Revideret regnskab 2020 fremlægges til godkendelse/efterretning: Anne-Mette Lysgaard fremlagde
regnskab 2020, som viste et overskud på 1.232,70 kr. mod forventet underskud på 2.779 kr.
Egenkapitalen var på 83.423,10 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget og kontingent for det/de kommende år fremlægges til godkendelse: Anne-Mette Lysgaard
indledte med at forklare, at repræsentantskabet skulle godkende et budget for et år, som næsten er
gået. Normalt ville budgettet blive godkendt i maj, men corona er årsag til udsættelsen til september.
Der budgetteres med et temamøde og et repræsentantskabsmøde og derudover lidt småudgifter til
gebyrer, kontorhold, IT o. lign. Der budgetteres med et underskud på 2.779 kr. Der blev lagt op til
uændret kontingent 2021/2022.
Budget og kontingent blev godkendt som fremlagt.

2

Vandrådet i Guldborgsund Kommune
E. mail: post@guldborgsundvandraad.dk
6. Indkomne forslag: Der var ikke noget til punktet.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Hans Henrik Kaare – blev genvalgt
Per Birk – blev genvalgt
Ib Eriksen – blev genvalgt
René Henriksen – 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 ønskede ikke genvalg, og Arne Kørup, Horreby
Vandværk blev valgt som ny revisorsuppleant
9. Evt
Mogens Hemmingsen, Væggerløse Vandværk: Vandværket har skiftet til elektroniske vandmålere, og
har nu 30 Sensus analoge målere, som kan overtages af et andet vandværk, hvis interesse herfor.
Arne Kørup, Horreby Vandværk: Bad Vandrådets bestyrelse være bedre til at vende tilbage på
henvendelser, hvilket formand Hans Erik Pedersen tog til efterretning.
Derudover opfordrede Arne Kørup deltagerne til at overveje at gå sammen om et tilbud fra Danske
Vandværker om en IT-sikkerhedspakke. Det er dyrt for ét vandværk, men flere sammen kan bringe
prisen ned for alle. Tilbuddet er tilgængeligt omkring 1/10-2021.
Vicki Winsløv, Guldborgsund Kommune: Forklarede at der er store udfordringer omkring nedlæggelse
af ubenyttede brandhaner. Der er 754 brandhaner i hele kommunen. Opgaven er endt tilbage hos
kommunen, og det estimeres, at opgaven vil koste omkring 15 mio kr., hvilket der ikke er budget til.
Kommunen opfordrer til, at vandværkerne overvejer at indgå et vandsamarbejde om
grundvandsbeskyttelse.
For referatet Anne-Mette Lysgaard, sekretær
Referat godkendt af dirigent Peter L. Ladegaard den 24. 09. 2021.
Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra
1. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen
2. Henrik Andersen, Guldborgsund Kommune om status på BNBO
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Etablering af vandsamarbejde i Guldborgsund Kommune: I forlængelse af den opfordring, som Vicki
Winsløv kom med under punktet evt. om at etablere et vandsamarbejde, bragte Hans Erik Pedersen emnet
op igen. Han spurgte forsamlingen om man kunne forestille sig, at der kunne være interesse for at kigge
nærmere på mulighederne herfor. Tanken er som udgangspunkt et samarbejde med henblik på sløjfning af
gamle boringer, brønde og evt brandhanerne. Der var stemning for, at der kunne kigges nærmere på det,
og Vandrådet vil derfor arrangere til tema-møde i begyndelsen af det nye år.
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