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Referat - Generalforsamling i  

Grundvandsamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a 

Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, den  24. februar 2016 
 

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1.   Valg af stemmetællere Ikke valgt nogen stemmetæller da antallet af fremmødte var til at overse. 

2.   Valg af dirigent Søren Jensen, Damme Vandværk blev valgt til dirigent. Han konstaterede 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

3.   Valg af referant Karen Eiken Jensen valgt som referent. 

4.   Bestyrelsens beretning Leif Nygaard redegjorde på bestyrelsens vegne for det udførte arbejde i 
2015 som også beskrevet i den f remsendte beretning.  

Som det første takkede Leif på bestyrelsens vegne Renny Madsen, 
tidligere Magleby vandværk, for hans arbejde i bestyrelsen igennem tiden.  

Medlemstallet udgør ved årsskiftet i alt 21 vandværker. Det faldende 
medlemstal skyldes dels sammenlægninger (Stensved og Stensby 
vandværker), dels nedlæggelse af vandværker (Rone Klint by Vandværk 
hvis forbrugere er overgået til Bønsvig Strand Vandværk og dermed ude af 
samarbejdets regi).  

Det er svært at skaffe nye medlemmer. Nogle vandværker giver udtryk for 
at der incl vandafledningsbidrag betales rigeligt for vandet. Gode ideer til at 
skaffe flere medlemmer efterlyses.  

Der er i 2015 lukket i alt 24 brønde/boringer (mod 17 stk. i 2012, 35 stk. i 
2013 og 36 stk. i 2014) – hvilket giver i alt 112 brønde og boringer på 4 år.  
Alle sløjfninger i 2015 er udført af Nysted Brøndboring, som vi fortsat 
bruger. Opgaven har ikke været sendt i udbud i 2015. 

Oversigt over hvilke brønde og boringer, der er sløjfet, fremgår af listen i 
den skrevne beretning.  

Der er en forventning om at der kan sløjfes ca. 25 brønde i 2016. Der er pt. 
kun 1 ansøgninger på venteliste.  

Vordingborg Kommune har en liste over de ejendomme hvor der er kendte 
brønd og boringer, som ikke bruges til drikkevandsforsyning. En del på 
listen har givet udtryk for at de bruger vandet til fx havevanding og derfor 
ikke ønsker at sløjfe deres brønd eller boring. 

Da det også er i Vordingborg Kommunes interesse at disse brønde og 
boringer bliver sløjfet, vil vi tilskynde kommunen til at bidrage økonomisk til 
samarbejdets aktiviteter. 
 
Årsberetningen blev efter en kort drøftelse af hvordan vi får flere 
ansøgninger om sløjfninger ind (fx via en annoncering i Sydjlællands 
Tidende- Annette Gertsen hjælper gerne med formuleringen), taget til 
efterretning. 
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5.   Godkendelse af det 
underskrevne årsregnskab 

Kasserer Thorben Munck fremlagde årsregnskabet.  

Indtægtssiden er i 2015 forbedret i forhold til 2014, primært pga. øget 
bidragsindtægt (medlemsbidraget i 2015 udgjorde 15 øre/m3 som 
oprindeligt vedtaget mod 10 øre/m3 i 2014). 

Da udgiftssiden tillige er reduceret (primært mindre udgifter til 
sløjfninger), blev årets resultat et overskud på i alt 9.264 kr. excl. moms 

Det skal bemærkes at bestyrelsen overvejer at finde et andet 
revisionsfirma, grundet den store post i regnskabet. 

Regnskabet, der forelå i underskreven stand på mødet, blev godkendt. 

6.   Indkomne forslag/ 
vedtægtsændringer. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

7.   Godkendelse af 
handlingsplan og budget 
for det indeværende år, 
herunder fastsættelse af 
det årlige bidrag og 
gebyrer. 

Der er i 2015 arbejdet videre med den tidligere godkendte handlingsplan, 
som er uændret. 

Den samlede udpumpning forventes forsat at falde, i 2016 til ca. 2.100.000 
m3. 

Igen i år prøver vi at få flere medlemmer med i samarbejdet. Alle 
medlemmer opfordres til at tilskynde de respektive nabo-vandværker til at 
indgå i Grundvandssamarbejdet.  

En lang række aktiviteter i forbindelse med kortlægning, overvågning og 
beskyttelse af vandressourcer, kunne med fordel gennemføres af 
Grundvandssamarbejdet, fx overvågning og monitering, forhandling af 
dyrkningsaftaler, vandsparekampagner mm. 

Budget 2016 blev gennemgået af Leif Nygaard. Budgettet er udarbejdet 
med baggrund i en takst på 15 øre/m3 oppumpet vand og ca. 25 
sløjfninger.  

Handlingsplan og budget blev godkendt. 

8.   Valg af medlemmer til 
bestyrelsen 

Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk og Boye Jensen, Sandvig 
Vandværk var på valg. Begge blev genvalgt. 

9.   Valg af suppleant. 

Vælges for en 2-årig periode 

 
Jan Baltzer trådte i 2015 ind i bestyrelsen i stedet for Renny Madsen. 
Gunner Hemmingsen fra Kohaven Roneklint Vandværk blev valgt. 
 

10. Valg af revisor 

Vælges for en 2-årig periode 

 
Søren Jensen, Damme Vandværk blev genvalgt. 
 
 

11. Valg af 
revisorsuppleant Vælges 
for 1 år 

 
 
Annette Gertsen, Kastrup - Neder Vindinge vandværk genvalgt. 
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12. Evt. Opfordring fra Leif til at alle gør en indsats for dels at skaffe nye 
medlemmer, dels at udbrede kendskabet til Grundvandsamarbejdets 
arbejde med sløfninger til vores forbrugere. 

Jan Enevoldsen fra Ørslev vandværk omtalte sag om opførelse af en  
støjvold langs motorvejen i forbindelse med den påtænkt golfbane. 

Voldes skulle i første omgang opføres af bl.a tungmetalholdigt papirslam 
fra Maglemølle Papirfabrik. Dette blev efter Maglemølles konkurs, senere 
ændret til at volden måtte opføres af forurenet jord. 

 Vandværket klagede i begge tilfælde til Vordingborg Kommune, idet  
vandværket påpegede at kommunen ikke havde taget tilstrækkeligt 
hensyn til beskyttelse af drikkevandsressourcen i forbindelse med 
udstedelse af tilladelserne.  

I sidste ende lykkedes det for vandværket at sætte en stopper for 
etableringen af støjvolden og dermed sikre en forsat beskyttelse af 
vandressourcen i området. Men sagen viser hvor vigtigt der er at være 
vedholdende og ikke give op. 

 Referent 

Karen Eiken Jensen 

 
 


