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Referat af Repræsentantskabsmødet 27.10.2009 afholdt Industrivej 2, Rønnede. 

 

Formanden indledte med at byde velkommen til Repræsentantskabet og gæsterne, Finn Hansen formand 

TMU, Miljøchef Lene Thuren, Faxe Kommune og Beredskabschef Per T. Aasbjerg, Faxe Kommune, samt 

orientere om aftenens program med indlæg af AMTech Aqua Miljø Aps. 

 

 
1. Valg af dirigent. 

Bjarne Dickow blev valgt, og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden Arne Skovby aflagde beretning, der i skriftlig form er vedlagt referatet. Der blev 

forespurgt fra flere vandværker, hvorfor man fra Kommunens side havde opsagt aftalen om 

måleraflæsning med så kort varsel. Lene Thuren, Faxe Kommune svarer, at hvis der fra Faxe 

Kommune var begået en fodfejl, kunne hun kun beklage, for det havde ikke været intentionen ved, 

at overdrage måleraflæsningen til Faxe Forsyning. 

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kassereren Morten Christensen omdelte og gennemgik regnskabet. På grund af de ganske få poster 

der var i regnskabet, er det revideret og underskrevet  lige før repræsentantskabsmødet, så hvis 

der er nogle der ønsker det, kan det underskrevne  regnskab ses ved henvendelse til Morten 

Christensen. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget og årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Morten Christensen forelagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2009 – 2010. Der 

opkræves ingen kontingentet i 2009 - 2010, idet den opsparede formue på kr. 31.373 skulle kunne 

dække de aktiviteter som er planlagt i 2010. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.  

 

6. Valg af formand. 

Arne Skovby blev genvalgt uden modkandidat. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelse: 

Morten Christensen, Mosebølle Vandværk og John Hansen, Fakse Ladep. Vandværk blev genvalgt. 

Suppleanter: 

John Erik Nielsen, Orup Vandværk og Sven-Erik Hansen, Kongsted Vandværk blev genvalgt. 

 



8. Valg af revisorer 

Bjarne Kristensen, Leestrup Vandværk og Bjarne Dickow, Dalby- Rode Vandværk blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt  

  

Finn Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, gav en kort orientering om den økonomiske 

situation i kommunen. Alt anlægsarbejde er stoppet for resten af 2009, der er indført 

ansættelsesstop og de enkelte udvalg skal overholde de reviderede budgetter for resten af året 

regner ikke med, at 2010 bliver meget bedre. 

Beredskabschef Per T. Aasbjerg, gav en orientering om hvor langt arbejdet med udarbejdelse med 

beredskabsplanerne for vandværkerne er kommet. Styregruppen, som består af repræsentanter fra 

Faxe Kommune, Beredskabschefen og bestyrelsen i Vandrådet, er ved at udarbejde de skabeloner 

som de enkelte vandværkers bestyrelser skal udfylde og returnerer til styregruppen, som derefter 

er en del af det enkelte vandværks beredskabsplaner, men også indgår i et samlet opslagsværk for 

samtlige vandværker i kommunen.  

  

Arne Skovby afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke for god ro og orden.  

 

Referatet vil blive sendt til Vandrådets medlemmer, samt offentliggjort på Vandrådets hjemmeside 

www.vand-faxe.dk  

 

 For referatet 

 

  

 Bjarne Dickow Arne Skovby 

 Dirigent Referent 
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27. oktober 2009 
 
 
 
Beretning for 2009. 
 
 
2009 har været et stille år i Vandrådet, sidste år lavede vi i bestyrelsen en prioritering af de arbejdsopgaver vi 
ønskede, at starte op. Mange af disse initiativer har en anden medspiller, Faxe Kommune. Vi har i 
Vandrådets bestyrelse fuld forståelse for, at der i en periode har været mange opgaver der skulle løses i 
kommunerne, men ansvaret for rent drikkevand til kommunens borger er altså også en opgave Faxe 
Kommune bør og skal tage en del af ansvaret for. Vi er i vandværkerne godt klar over vores ansvar, men det, 
at have en passiv medspiller er ikke tilfredsstillende og fremmer ikke den frivillige arbejdsindsats der udøves 
i vandværkerne. 
 
Efter sommerferien henvendte bestyrelsen sig til Lene Thuren, Faxe Kommune for at få aftalt et møde, så der 
kunne blive lavet en køreplan for de arbejdsopgaver der trængte sig mest på. Den 1 okt. mødtes vi og der 
blev nedsat en styregruppe. De første arbejdsopgaver vi tager fat på er udarbejdelse af et ” Normalregulativ 
for private vandforsyninger i Faxe Kommune” samt fælles beredskabsplaner for vandværkerne. Dette 
vil Lene Thuren og Beredskabschef Per Aasbjerg senere komme med en orientering om. 
 
Der har været afholdt 2 møder i Regionsvandrådet, hvor vi blandt andet har drøftet vandrådsarbejde ikke kun 
i relation til kommunen, men også  vandværkerne imellem. De vandværker som møder op og deltager i 
samarbejdet er ikke altid dem som har problemerne, en undersøgelse viser, at vedligeholdelsen og 
investering på de mindre vandværker ikke lever op til de krav man i dag stiller til et vandværk. Det er derfor 
vigtigt, at også små vandværker deltager i de kurser der udbydes fra Vandværksforeningen. På mange af de 
udbudte kurser deltager forskellige firmaer som er leverandører til vandværkerne, det giver indsigt i den 
viden og teknologi som findes inde for vandværksområdet. Også det at være sammen med andre vandværker 
giver en erfaringsudveksling og nogle kontakter som kan bruges i den daglige drift. 
 
Vi har også talt om sikring af vort drikkevand, specielt vore boringer og rentvandstanke. Hvordan sikker vi 
os mod besøg af uønskede gæster, her tænker jeg ikke på mennesker, men gæster som mus, rotter, frøer, 
bænkebider osv. vi ikke ønsker kommer ned i vore rentvandstanke. Dette er et område, der kræver en særlig 
opmærksomhed, ikke mindst hvordan man vedligeholder rotte, fugle og insektetnet men, at det også bliver 
lagt ind som en rutine i den daglige vedligeholdelse. 
 
Jeg var på et seminar hvor de viste en film optaget i en rentvandstank, og var jeg forbruger ved det vandværk 
ville jeg nok kun drikke flaskevand. Det er derfor meget vigtigt, at der udarbejdes nogle handlingsplaner og 
daglige rutiner hvor man fastligger det arbejde og de investeringer der er behov for, når man drive et 
vandværk. 
 
Vi har også haft en indgående debat om vandkvalitet. Det er blevet fremført fra flere vandværker, at 
svingende resultater af vandprøverne meget vel kan henføres til prøvetagningsstederne, nogle vandværker 
har etableret specielle haner, monteret i målerbrønde og ved indgangen til udvalgte huse ude på 
ledningsnettet. 
I skal huske på, at det er vandværket som kan udpege prøvetagningsstedet, det at tage en prøve fra en 
køkkenvask kan godt give et negativ resultat frem for, hvis den var taget ved indgangen til grunden, evt. i en 
dertil indrettet målerbrønd. 
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I forbindelse med debatten om vandkvalitet, deltog Højvang Miljølaboratorium A/S , dette er et privat 
laboratorium med 60 ansatte. Deres priser skulle være ret konkurrencefordelsagtige i forhold til andre 
firmaer på markedet. Jeg har fået et udkast / tilbud på deres priser som jeg har fotokopieret, der ligger et 
eksemplar til hvert vandværk her på bordet. 
 
Men er det en ide  at vi i Vandrådet udbyder prøvetagningen, af drikkevandsanalyser for de vandværker som 
ønsker at være med i et fælles udbud. Det vil så være 2-3 miljølaboratorier der indbydes. 
 
Vi har næsten alle vandværker haft en aftale med Faxe Kommune, om udsendelse af aflæsningskort ved 
årsskiftet. Denne aftale er af Faxe Kommune opsagt med 2 måneders varsel til den 31.12 2009, midt i 
aflæsningsperioden, ja sådan set inden den er startet, for kommunen udsender kun kortet. 
En underskrevet aftale mellem to parter er for mig noget der er bindende, noget man sætter en ære i at 
overholde. 
Den indgående aftalen kan opsiges af begge parters side med 6 måneders varsel, til udgangen af året men, at 
opsige den kun 2 måneder før en aflæsningsperiode er for mig så absolut ikke noget der fremmer forståelsen 
og tilliden. 
 
Den opsagte kontrakt har Faxe Service A/S, som er en afdeling under Faxe Forsyning A/S tilbudt, at 
overtage på samme vilkår som den tidligere aftale med Faxe Kommune. Jeg kan kun anbefale at man tager 
imod tilbudet, det at udsende 2 aflæsningskort er ikke noget der vil fremme forståelsen hos vores forbruger. 
 
Det eneste jeg godt kunne ønske var, at den nye kontrakts opsigelse ikke har sammenfald med årsskiftet, men 
de 6 måneders varsel er til den 1 marts, så aflæsningsperioden er afsluttet. 
 
Det at udsende et breve koster penge og tager tid, jeg vil derfor bede jer om, at skrive vandværkets 
mailadresse på denne liste, det er hurtigere og meget billigere med mails, og der er flere muligheden for 
information om aktuelle emner kursustilbud osv. 
 
 
Arne Skovby 


