Bestyrelsens beretning
Kære Forbrugere
At drive et lille, privat vandværk, som vores, er med årene blevet en mere og mere kompleks affære.
Ikke sådan at forstå, at vi mangler vand, eller at kvaliteten er forringet. Vi har heldigvis masser af vand,
og kvaliteten er i top.
Men det er godt nok blevet ”bøvlet” at skulle administrere de mange miljøkrav, der stilles til vandværkerne, og som til stadighed i en lind strøm flyder fra politisk hold.
Sagt i al beskedenhed har bestyrelsen altid bestræbt sig på at bruge den sunde fornuft i driften af
vandværket. Ikke mindst i henseende til drikkevandskvalitet og hygiejnen omkring driften.
Formanden har således deltaget i et driftsleder- og hygiejnekursus for at leve op til de fornyede krav til
hygiejnen på vandværkerne og omkring boringerne, hvilket den siddende bestyrelse (som en selvfølgelighed) altid har været meget opmærksom på, men som altså nu er blevet et lovkrav.
At kravene til dokumentation af snart sagt alt også er øget, nævnes blot for en fuldstændigheds skyld,
og fortjener som sådan ingen særlig omtale her.
Et faktum er det imidlertid, at især formanden skal afse mere og mere tid til tilsyn af vandværket og
ikke mindst til dokumentation overfor myndighederne. Et tidkrævende arbejde, som formanden ikke
bliver honoreret for. ”Arbejdet har båret lønnen i sig selv”. Indtil nu!
Normalt er der tilknyttet både formand og værkpasser til et vandværk + naturligvis den øvrige bestyrelse. I vores vandværk er værkpasser og formand én og samme person, der yder en meget stor og krævende indsats til glæde og gavn for alle forbrugere i forsyningsområdet. Det er hverken rimeligt eller
anstændigt, at dette arbejde, der i tidernes morgen var en ”hyggebeskæftigelse”, ikke bliver honoreret.
En enig bestyrelse har derfor besluttet, at formanden med virkning fra 1/1-2015 tildeles honorar for sin
indsats. Honorarets størrelse fremgår af ”Budget 2015”. Den øvrige bestyrelse modtager fortsat ikke
honorar eller andre ydelser, og der er ingen planer eller ønsker om at ændre på dette, selv om det
praktiseres på andre vandværker.

Værkets drift
Værket har fungeret upåklageligt i det forgangne år, hvor der kun har været tale om udgifter til almindelig vedligeholdelse. Ingen brud er konstateret i årets løb, og det er da glædeligt. I bestræbelserne på
til stadighed at optimere driften og ikke mindst drikkevandskvaliteten har der været foretaget undersøgelse og kontrol af vores to boringer. Begge fungerer tilfredsstillende. Det samme gør sig gældende
med filtrene, som til stadighed overvåges og justeres for at sikre den optimale kvalitet af det udpumpede drikkevand.
På værket er en gammel og energislugende affugter udskiftet med en energibesparende og ikke
mindst meget mere effektiv én af slagsen. Sammenfattende må vi med tilfredshed konstatere, at vi
råder over et velfungerende, stabilt og relativt simpelt vandværk sammenlignet med det gamle.
Umiddelbart er der ingen ”tikkende bomber” i værket eller i forsyningsnettet.
Vores ringforbindelse med Hjælmsøværket har igen i år været i anvendelse i forbindelse med vedligeholdelse på værkerne, hvor vi i en kortere periode har forsynet hinanden med vand.

Årsforbrug 2014
Til 216 husstande er der i 2014 udpumpet 19.747 kbm vand med et effektforbrug på 27.036 kw/t.
Vandforbruget viser en nedadgående tendens i forhold til 2013. Det relativt høje effektforbrug skal dels
ses i den gamle affugter, hvor problemet som nævnt er løst, og dels i vores pumper, som yder en langt
højere kapacitet, end vi rent faktisk behøver. På nuværende tidspunkt kan disse pumper dog ikke erstattes af mindre med lavere effektforbrug, men der vil i løbet af året sandsynligvis blive truffet en teknisk løsning.
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Økonomi
Værkets økonomi er fuldt ud tilfredsstillende, og regnskabet viser et driftsresultat før afskrivninger på
kr. 103.169,04. Driftsresultatet efter afskrivninger bliver på kr. 17.232,07.
For 2015 betyder det uændrede takster til vandværket, men opmærksomheden henledes på, at reguleringstaksten til staten hæves med 40 øre kbm. Det har vi alle en mening om, men ordene, der
danner meningen, kan virke anstødelige, hvorfor de udelades af beretningen!
Det skal i øvrigt lige indskydes, at vi leverer vand, der er ca. 4 kr. billigere i forhold til prisen i NKForsynings områdeJ. For et par år siden overvejede vi – blandt andet på grund af stigende administrative krav til de private vandværker – konsekvensen af at lade os forsyne fra NK-Forsyning. Det var kun
en strøtanke, som hurtigt blev fejet bort, da vi frygtede, at prisen på vand ville stige markant. Vi fik
”heldigvis” ret, og gør os ingen tanker om at opgive arbejdet for vores lille, private vandværk.
Omkring økonomien skal det nævnes, at vi nu har indfriet et lån, der stammer tilbage fra forureningen i
1998. Desuden har vi med virkning fra juni 2015 konverteret et eksisterende lån til lavere rente, hvilket
giver en besparelse på godt 22.000 kr. i lånets restløbetid. Også værd at tage med.
I øvrigt er bestyrelsen så småt begyndt at planlægge udskiftning af vores eksisterende vandmålere,
der blev installeret i 2005. Der er som sådan intet, der tyder på, at de eksisterende målere ikke måler
korrekt, men igen er det lovgivningen, der bestemmer, hvor længe målerne må være i brug. Vores
overvejelser går i øjeblikket på, om vi skal skifte til fjernaflæste målere, eller vi skal bibeholde den nuværende analoge type, hvor den enkelte forbruger selv foretager aflæsning og indsender forbruget.
Der er meget stor forskel i priserne på de to typer målere, og der er fordele og ulemper ved begge
løsninger. Den helt store fordel ved fjernaflæsning er, at forbrugeren ikke længere behøver at bekymre
sig om aflæsning og indsendelse af forbrug, og at bestyrelsen således ikke længere skal trækkes med
forbrugere, der ikke sørger for dette. Til jer forbrugeres store ros skal det dog straks oplyses, at det
IKKE er et større problem hos os, da der kun er tale om et fåtal, der ikke husker at aflæse og indberette ved årsskiftet. Da ca. 95% af forbrugerne aflæser rettidigt, er der som sådan ingen berettiget grund
til, at vi vil investere i fjernaflæste målere. Men nu afventer vi foreløbig og informerer, når den tid kommer (sandsynligvis først i 2016).

Vandkvalitet og Miljø
Vi bliver rost af både Vandværksforeningen og kommunen for vores høje vandkvalitet såvel som vores
høje hygiejnestandard på vandværket. Uden direkte at ville fornærme andre vandværker, vil vi vove
den påstand, at vi vel nok producerer noget af Danmarks bedste drikkevand.
For til stadighed at sikre kvaliteten udtages der screeningsprøver for at sikre, at der ikke er en forurening under opsejling. Dette, sammenholdt med de ”store” vandanalyser, sikrer, at vi dels af analyserapporten kan glæde os over den høje kvalitet, og at vi dels har mulighed for at imødegår en eventuel
forurening. Som tidligere år vil de seneste analyserapporter være fremlagt på generalforsamlingen for
interesserede.
I tidligere beretninger har det været anført, at vi bor i og indvinder vand fra et
”særligt drikkevandsområde”, der nyder særlig miljømæssig beskyttelse, og hvortil der er knyttet særlige miljømæssige krav ikke mindst til landbrugets anvendelse af blandt andet pesticider i dyrkning af
afgrøder. I efteråret mødtes bestyrelsen med repræsentanter fra kommunens miljøafdeling og andre
miljøorganisationer for at drøfte de nye regler omkring beskyttelse af de særlige indvindingsområder.
Af reglerne fremgår det, at indvindingsområderne skal beskyttes af en 300 m lang zone, der strækker
sig ud fra grænsen til indvindingsområdet og ind på marker, og hvor der ikke længere må anvendes
blandt andet pesticider ved dyrkning af afgrøderne.
Vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget et referat fra mødet eller en vejledning til de nye regler.
Men sikkert er det, at landmændene skal have erstatning fra vandværkerne for de nævnte 300 m, da
man må forvente et lavere udbytte på jorderne, som følge af forbud mod blandt andet brug af pesticider. Hvor store erstatningerne bliver, er endnu ikke helt besluttet. Sikkert er det dog, at det er vandværket, der skal ud at forhandle med den enkelte landbruger.
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Vi vil her i beretningen ikke undlade at give udtryk for vores undren og til dels harme ved det paradoksale, at vi alle skal betale for at forhindre, at en landbruger bevidst forurener vores mest kostbare ressource: drikkevand. Man kan vel kalde det for en form for ”omvendt logik” i lighed med manden, der
betaler en knægt 10 kr. for at undgå at få sin postkasse sprængt nytårsaften!
Lad det være sagt straks: Al ære og respekt for landbruget, der i allerhøjeste grad, via eksporten af
landbrugsvarer, bidrager til vores allesammens velfærd. Uden landbruget ville det gå skidt for landet.
Så vi vil kraftigt understrege, at vi ikke er ude på at lægge et erhverv for had.
Vi finder blot ikke, at erstatningsreglerne er i orden eller på nogen måde rimelige og logiske.

Når vi nu er ved landbruget skal vi afslutningsvis nævne, at vandværket har gjort indsigelse i forbindelse med ansøgning til Næstved kommune om etablering af omfattende svineproduktion på Hæggerupvej. Indsigelsen er begrundet med vores bekymring for, at produktionsstedet i forhold til vandværket er beliggende kun ca. 1500 m sydvest herfor, og da den fremherskende vindretning netop er
sydvest, må det befrygtes, at vandværkets kompressorer, der indsuger atmosfærisk luft til beluftning
af drikkevandet, vil indsuge luft med et forhøjet indhold af ammoniak fra svineproduktionen.
Næstved kommune har svaret, at det vil blive taget med ved den forestående miljøkonsekvensundersøgelse forud for en eventuel godkendelse af ansøgningen.
Dette var beretningen, som vil blive suppleret af formanden på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen og vel mødt på GF 2015
Bestyrelsen
I/S Tybjerglille Bakker Vandværk
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