Ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a. tirsdag d. 21.03.2017
i fælleshuset Solvænget 2, 4840 Nørre Alslev
Dagsorden:
1. a. Valg af stemmetæller
b. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg medlemmer til bestyrelsen, efter tur afgår Frits K. Olsen og Lars Andreasen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen p.t. Uffe Stamm
8. a. Valg af revisor efter tur afgår Susanne Mortensen
b. Valg af revisorsuppleant Jørgen Rasmussen
9. Eventuelt
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. Der var mødt 15 personer frem.
Ad 1) a. Valgt blev Anders Rosendahl og Søren Holm
b. Valgt blev Flemming Høegh
Ad 2) Driftsåret 2016 har været et tilfredsstillende år for vandværket.
Antallet af forbrugere er ved udgangen af 2016 på 1875. Vi har haft tilgang af nye forbrugere, men det
ophæves af at Bane Danmark og Guldborgsund kommune nedriver ejendomme.
På anlægssiden er der i 2016 investeret i udskiftning af ledninger på Ravnsevej i Nørre Alslev by.
Udskiftningen er et led i den løbende fornyelse af de ældste dele af ledningsnettet. Endvidere er den sidste
del af hovedledningen under motorvejen ved Ønslev nu også udskiftet, hvorefter arbejdet med udskiftning
af hele hovedledningen under både til- og frakørsler og selve motorvejen nu er afsluttet. Dette er sket for
at sikre stabil vandforsyning til hele Ønslev området, da alt vandet passerer igennem denne ledning. I
foråret 2016 fik vi endelig besked om at ledningen under jernbanen ved Smedevej skulle være flyttet senest
1/5-2017 af hensyn til at entreprenører påbegynder arbejdet med ny jernbanebro over Smedevej. Vi har
haft reserveret et investeringsbeløb til dette arbejde i 2016, men har ikke udført arbejdet endnu. Vi
overvejer nu at udskyde arbejdet til efter jernbanebroen er færdigbygget. Herudover har der kun været et
større brud og et par enkelte små brud på ledningsnettet, som i alt nu er på ca. 105 km.
Den løbende udskiftning og fornyelse af ledningsnettet fortsætter i 2017, idet en del af Skernevej/Skerne
Skovvej, Nr. Grimmelstrupvej/Langesvej planlægges udskiftet. Det planlægges fortsat at vi investerer i det
gamle ledningsnet for ca. 750.000 årligt + løbende udskiftning af målere og nødvendige reparationer. På
ønske sedlen står den anden side af Skovvej – idet den vestlige side blev renoveret for nogle år siden – også
Nygade og en øgning af antallet af sektionsbrønde er også et led i den kommende plan for
anlægsinvesteringer. Herudover har vi fortsat mange aluminiumsanboringer. De er ligesom nogle tikkende
bomber og kan springe ganske uventet.

På driftssiden kører selve værket nu på sit 8. drifts-år. Og det fungerer fortsat upåklageligt og uden
driftsforstyrrelser. Vandets kvalitet er OK, og alle vandprøver har været inden for grænseværdierne.
Samtlige prøver er tilgængelige på vandværkets hjemmeside, www.navand.dk.
Information om driften og eventuelle driftsforstyrrelser er i øvrigt altid tilgængelige for forbrugerne på
hjemmesiden. Vi arbejder også på at kunne informere forbrugerne direkte via sms og/eller mail.
For at passe på at vandet i ledningsnettet forbliver rent, har vi påbegyndt en indsats for at forbrugernes
installationer opfylder kravene til drikkevandsinstallationer. Der må ikke kunne ske tilbageløb fra
forbrugernes installationer med forurenet vand, hvorfor der i mange tilfælde skal være en
tilbageløbssikring af varierende kompleksitet afhængig af forbrugernes benyttelse af vandet. Vi vil
fortsætte denne indsats.
Vi har fortsat en godt samarbejde med vores nabovandværker. Vi har ringforbindelse til Nyskole vandværk,
og vi har også efter etableringen af fængslet, ringforbindelse til Farnæs Vandværk via Gundslevs
ledningsnet. Farnæs Vandværk ønsker også gerne et tættere samarbejde med os, hvor tanker om alt fra
bistand til driften til egentlig sammenlægning har været drøftet, men intet er besluttet. Vi må se hvad
fremtiden bringer. Herudover har vi også afholdt møder med Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk,
Guldborgsund Forsyning og Eskilstrup Vandværk – alt sammen med henblik på sondering af mulighederne
for yderligere ringforbindelser. Vi har dog ikke besluttet med hvem, hvordan eller hvornår.
Ringforbindelserne gør at vi i tilfælde af driftsstop, forurening e.l. vil kunne få vand fra andre værker
ligesom vi vil kunne hjælpe dem i tilfælde af nødsituation – alt for at sikre forbrugerne, så de altid vil have
rent vand i hanerne.
Den årlige udpumpede mængde vand sammenholdt med det som afregnes fra forbrugerne viste i 2015 en
udpumpet mængde på 224.064 m3 og salg på ca. 201.933 m3, dvs. ca. 22.000 m3 vand blev der ikke
afregnet for. Dette blev tilskrevet dels vandspild ved utætheder i ledningsnettet, men især forskydning i
tidspunkt for aflæsning af målerne - og procentvis opgjort til 9,9%. I 2016 er udpumpet 203.914 m3 vand,
men vi har opkrævet for 207.969 m3. Det giver et negativt vandspild -4065 m3 eller på -2%, og det lyder
som en god forretning. Og det kan da heller ikke være sandhed, idet det igen må tilskrives netop den
nævnte forskydning i aflæsnings tidspunkterne. Vi kan via vores overvågningssystem se de udpumpede
mængder på alle tider af døgnet. Et godt holdepunkt for at vi ikke har noget stort vandspild er den
udpumpede vandmængde i nattetimerne, og det er for øjeblikket særdeles lavt.
Vandforbruget har de seneste mange år været faldende. I 2005 udpumpede vi 558 m3 i døgnet til 1416
forbrugere. I 2016 udpumpede vi også 558 m3 i døgnet, men nu til 1875 forbrugere. Det er helt klart at
forbrugerne er bevidste om deres vandforbrug. Det er godt for grundvandsressourcerne, men for
vandværket er det ikke ubetinget en god forretning.
Økonomien i værket er nogenlunde tilfredsstillende. Vi har ikke en opsamlet pengetank, omvendt skal vi
dog heller ikke på lånemarkedet for at drive værket.
Som det vil fremgå af regnskabet som behandles efterfølgende, kan vi opgøre resultatet på flere måder.
Efter et ”hvile i sig selv princip” har vi haft et overskud på kr. 717.000. Men Såfremt regnskabet opgøres
efter årsregnskabsloven og efter reglerne i vandsektorloven, som vi er omfattet af, har vi et underskud på
minus 157.000. Overskuddet efter ”hvile i sig selv princippet” skyldes at vi har begrænset
anlægsinvesteringerne i året 2016, og udskudt dem til vi har pengene i kassen, og underskuddet iflg.
årsregnskabsloven skyldes at vi ikke opkræver til geninvestering i nye ledninger i samme omfang som de
gamle levetidsafskrives.
Vores økonomi bliver dog imidlertid fuldstændigt reguleret efter vandsektorloven. Vi har fået udmeldt
vores ramme for 2017-2020, som er det vi maksimalt må opkræve. Efter denne har vi en underdækning,
idet vi p.t ikke fuldt ud opkræver indtægter til vores drift og anlæg. Med henblik på at styrke
kassebeholdningen, så vi har til investeringerne inden vi igangsætter dem, og samtidig opretholde en
mindre kassebeholdning i forhold til vores omsætning og driftsudgifter, foreslår bestyrelsen at hæve m3

prisen med 0,45 øre og den faste afgift med kr. 50,00 for 2017 og 2018, som det vil fremgå af
budgetforslagene, som fremlægges senere på dagsordenen.
I de udgiftsrammer for 2017-2020 som vi har fået, er der indlagt er årlig nedsættelse af vores ramme med
2%. Imidlertid har regeringen nu fået en konsulentrapport i hænderne, som konkluderer at der er
potentiale til yderligere krav om effektiviseringer og besparelser i perioden 2020-2025. Også set i det lys er
der ingen tvivl om at vi vil blive stillet overfor nye udfordringer til vores økonomiske robusthed og nye krav
om effektiviseringer af drift og anlæg.
Jeg vil slutte oplæsningen af bestyrelsens beretning med at rette en tak for godt samarbejde til alle vores
andelshavere og dermed forbrugerne. Endvidere tak til vores samarbejdspartnere, det være såvel
håndværksfirmaer som entreprenører, nabovandværker og kommunen.
Tak til bestyrelsen for godt og positivt samarbejde om bestyrelsesopgaven. Også tak til vores driftsleder
Flemming, der som altmuligmand på værket klarer næsten alt.
Ad 3) Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4) Budgettet for 2017 og 2018 blev godkendt.
Ad 5) Der var ikke indkommet nogle forslag
Ad 6) Lars Andreassen blev genvalgt, og Uffe Stamm blev nyvalgt.
Ad 7) Thomas Søndergaard Baldrianvænget 1 blev nyvalgt
Ad 8) a. Susanne Mortensen blev genvalgt.
b. Jørgen Rasmussen blev genvalgt.
Ad 9) Frits takkede for det gode samarbejde gennem årene, der havde været i bestyrelsen.
Referat /v Flemming Heintz

dirigent Flemming Høegh

