
Vandrådet i Guldborgsund Kommune.  

10. repræsentantskabsmøde  

Peter L. Jørgensen blev valgt til dirigent. 

Formandens beretning for perioden 27/5 2016 – 18/5 2017  

Bestyrelsens beretning for det det forgange år er lidt anderledes end tidligere, da 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 hovedbegivenheder i det forgangne år.   

  Repræsentantskabsmøde i maj 2016 på Kikko  

  Temadag i september 2016 i Bangs Have sammen med Lolland Vandråd  

  Temadag i februar 2017 på Kikko  

 Repræsentantskabsmødet er jo ret fast i sin form i forhold indhold og omfang. Der deltog 23  vandværker – 

repræsenteret af 42 personer. Derudover deltog 9 gæster.  

 Ud over de formelle punkter var der indlæg af:  

 Allan Weirup fra Danske Vandværker  

 Vicki W. Windløv 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 36 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 23. september   

2017. 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 primo maj for at detailplanlægge det kommende 

arrangement.  

Vores seneste arrangement blev afholdt på Kikko hvor der var indlæg fra  



Guldborgsund Forsyning omkring emnet hvor man nedbringer restancer i fællesskab  

Guldborgsund Kommune omkring BNBO (boringsnære beskyttelseszoner)  

Grundfos om emnet pumpestørrelser og frekvensomformer drift.  

Vandteknik som fortalte om firmaets formåen i forhold til at hjælpe vandværkerne  

Mikrobiolog John Graversen holdt et indlæg om vandbehandling og hvordan man undgår  

dårlige vandanalyser.  

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

kan deltage.  

Emnerne her var bl.a. Boringstilladelser og indvindingstilladelser. Status fra vandrådene i regionen.  

Bestyrelsen har på sine møder bl.a. Forslag fra et medlem om ændring af fællesregulativet for 

vandværkerne i kommunen, emner til vores nyhedsbrev og hvad der ellers rører i forhold til drift af vore 

vandværker.  

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

samarbejdsmuligheder for det enkelte vandværk. Muligheder som Niels Rasmussen bl.a. Fremførte på 

vores seneste temamøde på Kikko i februar.    

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. De berørte parter i sagen har nu opgaven med at få afklaret det økonomiske.  

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 Arne Kørup, hvis der er kommet ny kasserer mhs. til opkrævning af kontingent.      

Som et resultat af den seneste aftale med Eurofins om vandanalyser er der vores indtryk, at det har givet 

store besparelser i forhold til tidligere.  

Vandrådet vil også gerne takke kommunens miljøafdeling for fortræffeligt samarbejde.   

Som det sidste punkt måtte vil jeg ønske Torben Johansen tillykke med valgte som forbrugerrepræsentant i 

Guldborgsund Forsyning bestyrelse, hvor Torben afløste afdøde Keld Madsen fra Sakskøbing. De 2 

forbrugerrepræsentanter i Forsyningens bestyrelse er nu begge valgt blandt vandværkernes folk.   

Til efteråret skal der være ordinært valg til bestyrelsen, hvor begge pladser skal nyvælges.  

Vi opfordrer derfor til at I vil bruge energi på at stemme og gerne på os fra vandværkerne. Det næste valg 

skal afholdes elektronisk, hvorfor det bliver lidt nemmere en sidst, hvor der var krav om personligt 

fremmøde. Valget vil foregå i uge 41 over 5 dage. 

Efter nogle få spørgsmål vedr. forbruigerrepræsentanterne i Guldborgsund Forsyning blev beretningen 

taget til efterretning. 

Arne Kørup fremlagde regnskabet for 2016, der blev godkendt uden bemærkninger. 

Budget for 2018  blev ligeledes godkendt uden bemærkninger sammen med kontingent for 2018. 



Til bestyrelsen var der tale om genvalg af  

Torben Johansen, Østlollands Vandforsyning 

Hans Henrik Kaare, Idestrup Vandværk 

Ib Eriksen, Nr. Alslev Vandværk 

Per Birk Kristiansen, Rørbæk Vandværk 

Som suppeanter var der genvalg til 

Torben Kolters, Systofte Nr.Ørslev Vandværk 

Keld Rubæk Andersen, Guldborgland Vandværk 

Til revisor var der genvalg til  

Jens Petersen, Herreitslev Vandværk 

Og som revisorsuppleant genvalg til 

Niels Jensen, Øster-Vester Kippinge Vandværk. 

 

 

 


