
           Vandrådet i Guldborgsund Kommune 
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2018 

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, onsdag den 23. maj 2018.  

 

1 Velkomst: Formanden Hans Erik Pedersen bød delegerede velkommen 

 

2. Registrering af vandforsyningerne: Registreringen jfr. tilmeldingsliste blev godkendt. 

Der var mødt 27 vandværker op med i alt 60 deltagere. 

 

3 Valg af stemmetællere: Som stemmetællere blev Henrik Hansen og Marting Lang valgt. 

 

4 Valg af dirigent: Peter L. Ladegaard, Idestrup Vandværk blev valgt som dirigent. 

 

5 Bestyrelsens beretning  

 

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.  

  

Vandrådet har haft 3-4 hovedbegivenheder i det forgangne år.  

- Temaaften i februar   

- Repræsentantskabsmøde i maj 2017 på GuldBoSund  

- Temadag i september 2017 i Bangs Have sammen med Lolland Vandråd  

- Temaaften i november 2017 på Kikko  

 

Repræsentantskabsmødet er jo ret fast i sin form i forhold indhold og omfang. Der deltog 27  

vandværker – repræsenteret af 69 personer. Derudover deltog 2 gæster.  

Ud over de formelle punkter var der indlæg af:  

Allan Weirup fra Danske Vandværker  

Vicki W. Winsløv fra Guldborgsund Kommune  

Hans Erik Pedersen i egenskab af forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsynings   bestyrelse.  

  

Temadagen i Bangs Have er jo blevet et positivt projekt i samarbejde med Lolland Vandråd.  

Over 100 deltagere fra 41 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.   

De 2 vandråd har besluttet at en tilsvarende temadag vil blive afholdt den 6. oktober   

2018. Reserver allerede nu dagen.   

Det er vores ønske vi så vidt muligt finder nye emner til den kommende temadag, så der noget nyt 

at se på og høre om. Planlægningsgruppen holder møde sidst i maj for at detailplanlægge det 

kommende arrangement.  

 

Vores seneste arrangement blev afholdt på Kikko den 2. november 2017 med ca. 80 deltagere fra 32 

vandværker, hvor emnet persondataforordningen, som træder i kraft om 2 dage 25. maj 2018.  

Niels Gran fra Vandværksforeningen var indlægsholder og gennemgik materialet, som 

vandværksforeningen har udarbejdet og som vandværkerne kan bruge frit og kvit.  

Et omfattende materiale, men alligevel opbygget så det rimeligt at bruge. Det er 

vandværksforeningens opfattelse at det dækker det nødvendige i forhold til at overholde den nye 

lov.  

 

Ud over de store punkter har der været Regionsvandrådsmøde i Køge, hvor vandrådene fra hele 

region øst kan deltage.  



            

Emnerne her var bl.a. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Et emne sommer meget op i tiden nu, og 

der har Danske Vandværker sammen med Dansk Fjernvarme udarbejdet et kompendie, som man 

kan bruge som udgangspunkt for drøftelser i de enkelte bestyrelser.   

Bestyrelsen har minimum et møde om året med Guldborgsund Forsyning, hvor vi bl.a. drøfter 

samarbejdsmuligheder for det enkelte vandværk.    

 

I forhold til forureningssagen i Maglebrænde har bestyrelsen haft kontakt til beredskabet med 

henblik på en ajourføring af beredskabsplanen. Sagen har fået meget pressedækning og været til 

meget stor ulempe for de berørte forbrugere. Sagen har også bragt fokus på forsikringsmuligheder i 

forhold til fremtidige uheld af lignende karakter.   

 

Det ser ud til at man droppet muligheden for at eftersøge olie på Lolland – Falster, hvilket vi som 

vandværker skal være meget tilfredse med, hvorved vi undgår en forureningsmulighed.  

 

I vandværksforeningen har der her i foråret været lidt turbulens, idet formand og næstformand blev 

gået og direktøren fyret. Der har tilsyneladende været uenighed om retningen på foreningens virke. 

Den tidligere formand kom tilbage i stolen og der søges efter en ny direktør. Indlægget fra 

vandværksforeningen, som direktøren tidligere har underholdt med ved vores generalforsamlinger 

er derfor udeladt i år.   

 

Vandrådet foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer kommer på mailing listen til vandrådets 

nyhedsbrev og samtidig rose den flittige brug af vandrådets hjemmeside.   

 

Husk at oplyse til Vandrådet kasserer, hvis der er kommet ny kasserer mhs. til opkrævning af 

kontingent. Arne Kørup har hidtil varetaget opgaven, men har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

Derfor ved vi ikke lige nu, hvem der fremover varetager opgaven, men orienterer vi om snart 

bestyrelsen har konstitueret sig. (Anne-Mette Lysgaard, Marielyst Vandværk har overtaget 

opgaven. 

  

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.  

Vandrådet vil også gerne takke kommunens miljøafdeling for fortræffeligt samarbejde.   

 

I efteråret var der valg til Guldborgsund Forsynings bestyrelse af forbruger repræsentanter.   

Jeg blev valgt sammen med Henning Kamper for en 4 årig periode.  

 

Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet.  

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

   

6 Revideret regnskab for 2017 – blev fremlagt af kasserer Arne Kappel Kørup, regnskabet viste et 

underskud på kr. 41.666,83 og en egenkapital på kr. 75.060,07. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
7 Budget og kontingent for 2018/2019 – bestyrelsen forslog en forhøjelse af det faste kontingent 

fra kr. 300,- til kr. 500,- for budgetårene 2018 og 2019, bidraget pr. måler holdes uændret på kr. 

0,50. Bestyrelsen begrundede forhøjelsen med udgifterne i 2017 og den fremadrettede likviditet til 

at kunne betale for kommende arrangementer. Likviditeten budgetteres til at ligge lige over kr. 

70tkr. 

 

De korrigerede budgetter blev gennemgået og godkendt sammen med forhøjelsen af kontingentet. 



            

 
8 Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag. 

 

9 Valg til bestyrelse: Til bestyrelsen blev 

• Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev Vandværk og  

• Jørgen Prior Larsen, Vålse Vandværk genvalgt  

Nyvalgt til bestyrelsen blev 

• Anne-Mette Lysgaard, Marielyst Vandværk 

•  

10 Valg til suppleanter: Genvalgt blev 

• Keld Rubæk Andersen, Guldborgland Vandværk og 

• Torben Kolters, Systofte Nr. Ørslev Vandværk 

 

11 Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalgt blev 

• Jens Petersen, Herritslev Vandværk som revisor og 

• Niels Jensen, Øster-Vester Kippinge Vandværk som revisorsuppleant. 

 

12 Eventuelt:  

Formanden takkede Arne Kørup for sin tid i bestyrelsen. 

 

For referatet  

Arne Kappel Kørup, sekretær 

 

Referatet godkendt af dirigent  

Peter L. Ladegaard, den 24. maj 2018 

 

 

Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra 

1. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen 

2. Vicki W. Winsløv, Guldborgsund Kommune, vedr. drikkevandsbekendtgørelsen.  

 

 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med  

Hans Erik Pedersen, som formand 

Torben Johansen, som næstformand og 

Anne-Mette Lysgaard, som kasserer, sekretær og webmaster 

 


