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Svinø Strands Vandværk 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Svinø forsamlingshus den 26.07.2015. 
 
Formanden, Vibeke Zancho Andersen bød velkommen til alle, herunder nye medlemmer. 
 
Efter at Thorben Munck og Rigmor Christensen fra bestyrelsen havde præsenteret sig, blev Henning Hansen 
foreslået som dirigent. 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
Henning Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 
 
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning 
 
Til den udsendte beretning supplerede og fremhævede formanden, Vibeke Zancho Andersen: 
 
Vores vand smager rigtig godt, men vi har fortsat NVOC. 
 
Den omfattende renovering af vandværket har desværre ikke hjulpet.  
 
Der er fortsat fokus på de små vandværker, og der bliver fra myndighedernes side holdt øje med, hvad vi 
gør. Vores faglige forening, FVD bakker op om at bevare de små veldrevne vandværker. 
 
Derfor er vi glade for at kunne fortælle, at vi har indgået en skriftlig aftale med Vandværket vest ved Mosen, 
kaldet Mosen om optagelse i Svinø Strands Vandværk (SSV). 
 
Gravearbejdet for at lægge ledninger begynder i august/september alt afhængig af høsten. Det koster os 
ikke noget. 
 
Vi har holdt mange konstruktive møder med Mosen, og Vordingborg kommune er positive. 
 
Da der var mange spørgsmål, der skulle besvares, f.eks blanding af vand, tog vi kontakt til Aktor Aps. 
Deres analyse viste, at en blanding bestående af 50% fra SSV’s ene boring og 50% fra Mosens boring – 
noget overraskende skulle løse problemer med arsen og NVOC. Jern fra SSV optager arsen fra Mosen. 
 
Fremtiden vil vise om den blanding giver det bedste resultat, eller om blandingen skal være lidt anderledes. 
 
Thorben har udarbejdet investeringsplan for optagelsen. Vibeke har afholdt telefonmøde med Erik 
Rasmussen, Vordingborg kommune, der har godkendt mundtligt, dog er der et enkelt punkt, som skal 
afklares i næste uge. 
 
Mosen betaler omkostningerne, der er beregnet til kr. 340.000 
 
Det koster ikke SSV noget – det må det ikke, dog er der variabler. Vi overtageler et ledningsnet, som vi ikke 
kender, men der er risici ved alt. 
 
Al jura er drøftet med FVD. 
 
Takstblad bliver det samme for alle, dog får 3 storforbrugere (over 200 m3) en speciel takst, hvilket ikke er 
usædvanligt. 
 
Hvad får SSV ud af det: 
 
Helårsbrugere – er godt for vandværket med deraf følgende større forbrug 
En boring 
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En grund med hus  
Nedsat NVOC ved blanding af vandet 
Første del af nødforsyningsledning er betalt 
Flere medlemmer står stærkere overfor myndighederne 
Bedre økonomi i driften. 
 
Igen i år får vi nye målere, fordi vi fortsat ikke er tilfredse – der er endnu ikke den arbejdsbesparelse, som vi 
var lovet.  
Der har været et forsøg i et sommerhusområde, som har vist, at der skal bruges en anden type måler. 
De nye målere udskiftes for Diehl Meterings regning i efteråret 2015. 
 
Vi arbejder stadig med at få oprettet et webhotel m.v. og senere en hjemmeside. David Bischoff har lovet at 
fortsætte opgaven, i det omfang hans tid rækker.  
Den nuværende bestyrelsen har ikke kompetence til at gøre det. 
Det vil være rigtig godt at få en hjemmeside, men den skal fungere og hele tiden være opdateret. 
 
Afsluttende: 
 
Vi er glade for optagelsen af Mosens medlemmer og for, at de har valgt os. Når vi får lov til at optage dem, 
er det fordi, der fortsat er respekt i Vordingborg kommune omkring, hvordan vi driver vores vandværk. Der er 
lang ekspeditionstid i Vordingborg kommune, men Erik Rasmussen (øverste myndighed) har mundtligt givet 
udtryk for, at optagelsen bliver godkendt. 
 
Formanden takkede Thorben og Rigmor i bestyrelsen for engagement om arbejdsomhed. En specielt tak til 
Thorben for hans faglige viden og lyst til at bruge den for vandværket. 
 
Også tak til driftsleder Ole Jensen, for hvem det igen har været et slidsomt år, men nu lysner det med 
automatikken, og ros til Ole for hans altid behagelige, rolige og positive væsen. 
 
Spørgsmål fra salen: Hvad med vores anden boring – Svar: Den står som reserve, alle 3 boringer holdes i 
live. 
Et medlem takkede for det store arbejde, som bestyrelsen udfører. 
 
I øvrigt var der også tak til medlemmerne for et flot fremmøde. Det er bestyrelsen glad for. 
 
Beretningen godkendt. 
 
Punkt 3 – Regnskabsaflæggelse 
 
Kassereren, Thorben Munck gennemgik det udsendte regnskab og redegjorde for de enkelte poster. 
 
Kassereren oplyste i øvrigt: 
Den store udgift til vandanalyser skyldes renoveringen, hvor kommunen forlangte langt flere prøvet en 
forventet. 
Underskud i 2014 skyldes den store renovering. 
Resultat for 2015 skulle komme til at balancere med budget. 
 
Opkrævningsgebyr er i beretning anført til kr. 15. Det er retteligt kr. 25. 
 
Oplys venligst når der sker ændring – ejerskifte eller flytning.  
 
Ingen spørgsmål. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 4 – Indkomne forslag 
 
Ingen. 
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Punkt 5 – Fastsættelse af vandafgift 
 
Takstblad er udsendt. 
Takstblad godkendt. 
 
Punkt 6 – Forslag til vedtægtsændring 
 
Der skal 2/3 af medlemmerne til at vedtage en ændring. Vedtægtsændring blev derfor henvist til en 
ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Det sker samtidig med 
udsendelse af referat for ordinær generalforsamling. 
På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændring vedtages med simpelt flertal. 
 
Punkt 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 
Rigmor Christensen – genvalgt 
Eiko Steinhauer - nyvalgt 
 
Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Erling Johansen – genvalgt 
Bent Hedegaard - nyvalgt 
 
Punkt 9 – Valg af 2 revisorer 
 
Janni Bestle – genvalgt 
Grethe Bæk – genvalgt 
 
Punkt 10 – Valg af 2 revisor suppleanter 
 
Ebbe Nielsen – genvalgt 
Skal rettelig være: Martin Jensen – genvalgt 
 
Punkt 11 – Eventuelt  
 
Intet. 
 
Mødet hævet. 
 
Henning Hansen   Rigmor Christensen  
dirigent   sekretær  


