År 2020, tirsdag den 30. juni kl. 19.oo afholdtes ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Vandværk
a.m.b.a. på Nørre Alslev Bibliotek, Helene Stranges vej 1, Nørre Alslev, med følgende annoncerede
dagsorden:

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING
Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a.
Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 19.00
Nørre Alslev Bibliotek,
Helene Stranges vej 1, 4840 Nørre Alslev

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v.
pr. 1. jan. 2021, jfr. udsendt materiale *)

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
*) Materialet er udsendt den 2. marts 2020 til alle andelshavere. Materialet kan også ses på
vandværkets hjemmeside www.navand.dk, eller et nyt eksemplar af materialet kan rekvireres ved
henvendelse til vandværkets kontor.

Bestyrelsen

Referat
Der var mødt 11 stemmeberettigede andelshavere til generalforsamlingen.
Ved indgangen blev alle anmodet om brug af håndspritten – og alle fik udleveret et eksemplar af
regnskabet 2019, budget 2021 og et eksemplar af orienteringsmateriale af 2. marts 2020 samt
stemmeseddel.
Der foretoges herefter følgende:
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Ad 1:

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og udtrykte håb om at der ikke var nogle
ubudne gæster tilstede i form at Coronavirus. Grundet Corona-krisen er
generalforsamlingen blevet henlagt til Bibliotekets Store Sal, så det vil være muligt at
overholde dels det p.t. gældende forsamlingsforbud og dels den anbefalede afstand
mellem de tilstedeværende.
Herefter foreslog formanden valg af 2 stemmetællere blandt de fremmødte. Valgt blev
Arne Jakobsen og Henning Hansen.
Herefter blev Flemming Høegh foreslået som dirigent. Der var ingen andre forslag – så
Flemming Høegh blev valgt som dirigent, og formanden overdrog herefter ledelsen af
generalforsamlingens videre forløb til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget - og fremlagde annonceringen af generalforsamlingen i
Ugeavisen. Der var ingen indvendinger imod indkaldelsen. Dirigenten kunne konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i h.t. vedtægterne, og
beslutningsdygtig. Dagsordenens punkter blev gennemgået.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Ad 2:

Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for det forløbne år:
”Driftsåret 2019 har igen været et tilfredsstillende år for vandværket.
Antallet af forbrugere er ved udgangen af 2019 på 1895. Der forsvinder stadig forbrugere i
takt med at BaneDanmark og Guldborgsund Kommune nedriver huse, men der kommer til
gengæld også lidt nye til i forbindelse med nybyggeri, og i forbindelse med ombygning af
ejendomme til at indeholde flere lejligheder bliver der også flere forbrugsenheder.
I forhold til 2018 er det samlede antal forbrugsenheder steget med 5.
På anlægssiden er der i 2019 investeret i udskiftning af ledninger, stophaner og målerbrønde
på en del af Riserupvej samt på Syrenvej. Alle pumper i boringer er blevet opgraderet til
frekvensregulering ligesom SRO-anlægget er om-programmeret til samme. Endvidere er
indkøbt GPS-opmålingsudstyr så vi selv kan lægge ledningsoplysninger ind i vores
kortmateriale. Kortoplysninger som også anvendes af andre ledningsejere når de skal grave –
også kaldet LER-oplysninger. De samlede anlægsinvesteringer har i 2019 været på i alt
1.231.187 kr.
Den løbende udskiftning og fornyelse af ledningsnettet fortsætter i 2020. Vi har fortsat en
ledning under jernbanen ved Langgade-Ravnsevej, som vi længe har planlagt. Vi afventer
fortsat at BaneDanmark kan give nøjagtige oplysninger om deres ombygning af stationen
m.m. Vi har stadig mange aluminiumsanboringer, som skal skiftes. Endvidere prøver vi, ud fra
kommunens plan for vedligeholdelse af veje og fortove, om der er sammenfald mellem deres
renovering og vores. Her er det villaveje i Ønslev og Nørre Alslev der tænkes på. Vi har i 2020
allerede lavet lidt i Ønslev, Vestergade i Nørre Alslev (fra Skolegade til Skovvej) og planlægger
i efteråret 2020 at renovere en strækning på Skovvej i Nørre Alslev (fra Skoven til Skerrisvej).
Endvidere er der nogle defekte hovedstophaner som skal udskiftes. Det planlægges at vi i
2020 samlet investerer i forbedringer og i det gamle ledningsnet for ca. 800.000 kr. Med den
løbende udskiftning af målere og nødvendige anlægsreparationer er nyanlæg i alt
budgetteret til 1 million kr. i 2020. I vandværkets budget for 2021 arbejdes der med
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investeringer for i alt 1.350.000, idet bl.a. fortsat renovering i Ønslev og en fortsat renovering
af skovvej i Nørre Alslev indgår som store poster.
På driftssiden kører selve værket nu på sit 11. driftsår, og det fungerer fortsat upåklageligt.
Den årlige udpumpede mængde vand i 2019 var på i alt 228.275 m3 mod 231.328 m3 i 2018.
Hos forbrugerne er der afregnet for 225.241 m3 mod 219.328 m3 i 2018. Når der tages
hensyn det vandforbrug som er brugt ved ren skylning af ledninger ved
omlægning/reparation kan der beregnes et svind på 1,15% mod 3,8% i 2018. Svindet er på et
særdeles acceptabelt niveau.
Men om værket kan levere rigeligt vand og vand af god kvalitet er afhængig af bl.a. at
råvandet er af god kvalitet uden pesticider, at indpumpningen fra boringerne fungerer,
vandbehandlingen på værket fungerer, og der ikke sker forurening på værket eller i
ledningsnettet.
På grund af fokus på pesticider er der nu en hurtigere reaktion fra miljøstyrelsens side, og på
baggrund af deres vurdering kommer der flere og flere pesticider til som vi skal kontrollere
for. Det antal pesticider som vi rent obligatorisk skal undersøge for er p.t. oppe på 42. Alle
vandprøver bliver offentliggjort på vores hjemmeside, og som det vil kunne ses af dem
overholder vores vand alle krav fra myndighedernes side til rent drikkevand.
Som bonus kan vi oplyse om at det fra 1. juli 2020 ikke længere er muligt at købe ufortyndede
sprøjtemidler uden at være i besiddelse af et sprøjtecertificat og dermed indehaver af et
autorisationsnummer. Haveejere kan fortsat købe sprøjtemidler, men har ikke længere
muligheden for at overdosere.
I 2019 vedtog Folketinget derudover at der omkring alle boringer beliggende i
landbrugsområder skulle beskyttes yderligere ved at indføre et sprøjteforbud tæt på
boringerne. I daglig tale boringsnære beskyttelsesområder eller BNBO’er. Områderne er fra
2019 nu synlige på miljøstyrelsen særlige hjemmeside for den ”Statslige
Grundvandsovervågning”. Vi har 4 boringer, hvoraf de 3 er omfattet. Kommunen, som er
vores tilsynsmyndighed, skal i samarbejde med lodsejer og vandværket blive enige om såvel
det konkrete areal som skal udlægges og den kompensation som skal ydes. Men det er
vandværket som skal betale. Der er frist til at indgå aftaler frem til udgangen af 2022 – men
vi ser det gerne aftalt snarest.
Nøgleordet for bestyrelsen er forsyningssikkerhed – både på kvaliteten i vandet og i
forsyningen med vand.
Uanset hvilke slags driftsstop vandværket vil blive udsat for, om det pesticider eller forurening
med bakterier e.l. eller måske et egentligt nedbrud på værket, har vi nu imødegået dette ved
at have ringforbindelser til vores nabovandværker. Det er Nyskole, Gundslev og Farnæs,
Eskilstrup og senest Torkilstrup Lillebrænde. Ved at åbne for ringforbindelserne kan de samlet
forsyne vores forbrugere med vand. Vi er så omvendt også i stand til at hjælpe de andre
værker.
På økonomisiden ser det tilfredsstillende ud.
Regnskabet for 2019 kan vi igen opgøre på flere måder. Efter et ”hvile i sig selv princip” har vi
haft et overskud på kr. 562.000. Efter årsregnskabsloven, som vi er pligtige til at aflægge
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regnskab efter, har vi et underskud på 29.000. Ud fra en samlet vurdering af vores drift,
investeringer og egenkapital, finder bestyrelsen resultatet for tilfredsstillende. En detaljeret
gennemgang af regnskabet sker under senere punkt på dagsordenen.
I budgettet for 2021 lægger bestyrelsen op til en nedsættelse af vandprisen med 50 øre,
således at prisen fremover vil være 5,oo pr. m3. Det skyldes at vi nu har en god likviditet og at
vi forventer at vores likviditet bliver yderligere forbedret med en tilbagebetaling af
selskabsskat, hvor vi har kr. 342.000 + renter til gode. Sammen med forventede færre udgifter
til vores deltagelse i vandsektorloven fremover, indgår derfor i bestyrelsens budgettering en
sænkning af indtægterne med ca. 100.000 pr. år i 5 år. En detaljeret gennemgang af budget
2021 sker under senere punkt på dagsordenen.
Vores økonomi har siden 2010 været reguleret af vandsektorloven.
Et politisk forlig i november 2018, som blev omtalt i sidste års beretning, er nu udmøntet i
egentlig lovgivning forud for folketingets juleferie 2019. Der er nu åbnet op for at mindre
vandforsyninger med årlig udpumpet mængde mellem 200.000 og 800.000 m3 årligt, på visse
vilkår, kan ansøge om at udtræde af vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. og
samtidig blive undtaget for selskabsskattepligt.
Bestyrelsen har besluttet at udtræde af denne regulering. Og derfor har bestyrelsen dette
med som et forslag under generalforsamlingens pkt. 5a.
Men de har ikke gjort det nemt for os. Et af vilkårene er bl.a. at der skriftligt skulle udsendes
Forsyningssekretariatets Orienteringsnotat samt visse nærmere nøgletal m.m. forud for
generalforsamlingens behandling af dette punkt til samtlige andelshavere. Det var derfor at
vi den 2/3-2020 udsendte dette materiale til alle andelshavere pr. post i forbindelse med
indkaldelsen til generalforsamlingen d. 24. marts 2020. Denne blev imidlertid aflyst pga.
Corona-krisen. Materialet har fortsat sin gyldighed – og i forbindelse med indkaldelsen til
denne generalforsamling har vi henvist til materialet. I indkaldelsen til denne
generalforsamling er anført at man har kunnet rekvirere et eksemplar på vandværkets
kontor, ligesom det er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside. Endvidere er der
eksemplarer til rådighed her i lokalet for deltagerne i denne generalforsamling i dag.
Bestyrelsen har længe næret et ønske om at slippe for dette bureaukrati. Og når lovgiverne
har imødekommet kritikken fra de mindre vandværker, ønsker vi at udnytte muligheden for at
udtræde.
Materialet vil blive gennemgået under fremlæggelsen af bestyrelsens forslag under
dagsordens pkt. 5a.
Den samlede bestyrelse anbefaler at forslaget godkendes af generalforsamlingen.
I øvrigt er alle vandprøver, information om værket, regnskaber, takster m.v. og eventuelle
driftsforstyrrelser altid tilgængelige for forbrugerne på vores hjemmeside – www.navand.dk.
Vi har også etableret en ordning via vores hjemmeside, således at forbrugerne kan tilmelde
sig med en e-mail adresse og få info om afbrydelse af vandforsyningen ved renoveringer,
ledningsbrud m.v., men også modtage information om f.eks. indkaldelse til den årlige
generalforsamling.
Jeg vil slutte oplæsningen af bestyrelsens beretning med at rette en tak for godt samarbejde
til alle vores andelshavere. Endvidere tak til vores samarbejdspartnere, det være såvel
håndværksfirmaer som entreprenører, nabovandværker og kommunen.
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Tak til bestyrelsen for godt og positivt samarbejde om bestyrelsesopgaven. Også tak til vores
driftsleder Flemming, som nu på 27. år passer – og passer på vores vandværk”.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, og den blev enstemmigt
godkendt af de fremmødte.
Ad 3:

Den reviderede årsrapport for 2019 blev gennemgået af kasserer. Årsrapporten udviser et
underskud på kr. -29.193. Den fremlagte årsrapport blev godkendt enstemmigt af
generalforsamlingen. (Regnskabet er tilgængeligt på www.navand.dk)

Ad 4:

Forslag til budget for 2021 blev gennemgået af kasserer. Bestyrelsen lægger op til en
takstnedsættelse for 2021 og fremadrettet med 0,50 kr./m3. Budgettet for 2021,
udvisende et driftsunderskud på kr. -3.000 og en anlægsramme på kr. 1350.000, blev
godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. (Budget 2021 er tilgængeligt på
www.navand.dk)

Ad 5:

Dirigenten konstaterede at der af forslag alene forelå bestyrelsens forslag om udtræden
af vandsektorlovens økonomiske rammer m.v. til behandling – og gav ordet til formanden
for præsentation og gennemgang af forslaget.
Formanden omtalte historikken for vandværkets deltagelse i vandsektorloven siden 2010
og med baggrund i det til andelshaverne udsendte materiale - Energistyrelsens
orientering til forbrugerne og konsekvenserne af eventuel udtræden af eller fortsat være i
vandsektorloven, blev orienteringen og konsekvenserne gennemgået. Endvidere blev
materialets nøgletal kort omtalt. Regler og frister for udtræden allerede med virkning fra
1. jan. 2021 blev omtalt.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Der var 11 stemmer for forslaget og det
var derfor vedtaget. Dirigenten gjorde opmærksom at da der ikke var 2/3 af
andelshaverne til stede, krævede det i h.t. vedtægternes §9 for forslagets endelige
vedtagelse, at det efterfølgende bliver genfremsat og godkendt på en ekstraordinær
generalforsamling.

Ad 6:

I h.t. vedtægternes §10 afgår efter tur Lars Andresen og Uffe Stam fra bestyrelsen.
Dirigenten oplyste at de var villige til genvalg. Der var ikke andre forslag, og de blev
genvalgt enstemmigt af de fremmødte.
Som bestyrelsessuppleant blev foreslået Christian Lanter-Mortensen. Der var ikke andre
forslag, og han blev valgt enstemmigt af de fremmødte.

Ad 7:

I h.t. vedtægternes §8 afgår efter tur Gurli Eriksen som revisor. Dirigenten oplyste at hun
er villig til genvalg. Der var ikke andre forslag og hun blev enstemmigt genvalgt for 2 år.
Revisorsuppleant er Anders H. Larsen. Dirigenten oplyste at han er villig til genvalg. Der
var ikke andre forslag og han blev enstemmigt genvalgt for 1 år.

Ad 8:

Dirigenten forespurgte om der var andre forhold til uformel drøftelse eller kommentarer i
øvrigt.
En af de fremmødte roste formanden for sin åbenhed og behagelige måde at være på –
hvilket formanden kvitterede for.
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Da der ikke var yderligere spørgsmål eller emner til debat, og dagsordenens punkter
dermed var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet – og gav ordet til formanden for afsluttende
bemærkninger.
Formanden takkede herefter dirigenten for at have ført generalforsamlingen sikkert
gennem dagsordenens punkter.
Formanden beklagede at bestyrelsen grundet Corona-krisen ikke som normalt ønskede at
afslutte generalforsamlingen med kaffe og franskbrød med ost/pålæg til alle fremmødte.
Det måtte de have til gode til en kommende ekstraordinær generalforsamling, som
formanden oplyste at der ville blive indkaldt til at finde sted tirsdag den 25. august 2020.
Formanden takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer.

Flemming Heinz
Referent

Flemming Høegh
Dirigent
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