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AASTRUP  OG  OMEGNS  VANDVÆRK 

 
Ordinær generalforsamling mandag den 29. marts 2016  kl. 19oo                              

i Åstrup Forsamlingshus. 

 

 

Formandens beretning: 

-Aastrup Vandværk har i dag:  279 forbrugere, hvilket er det samme som sidste år. 

-Der er på nuværende tidspunkt lukket for vandet 2 steder, på grund af restance:  

Brydsbjergvej 7, og Klosterstrædet 3. 

-Med hensyn til restancer og lukninger, er der ingen nævneværdige ændringer i antal og 

hyppighed. 

-Men på tros af det, har vi i bestyrelsen besluttet, at det fremover er Guldborgsund Forsy-

ning, der foretager disse lukninger, dels fordi det nogen gange kan være, en lidt svær si-

tuation at stå i, når det er mennesker man kender, dels fordi, at vi let kan komme til at gø-

re det på en måde, som ikke er juridisk holdbar, vi har en gang været tæt på at blive slæbt 

i retten op grund af den måde lukningen og indberetningen var gennemført på, og det vil 

vi gerne undgå fremover.  

 

-Der er i det forgangne år afholdt to bestyrelsesmøder, et konstituerende møde umiddel-

bart efter sidste generalforsamling, og senest et bestyrelsesmøde her forud for generalfor-

samlingen, hvor vandværkets drift, tekniske tilstand og økonomi er gennemgået og lige-

ledes budget og takstblad for det kommende år. 

Der ud over, har der været et par ”fyraftensmøder” i forbindelse med renoveringen af 

vandværket.   

 

-Omkring vandværkets økonomi, er det således, som det også vil fremgå af regnskabet 

om lidt, at vi har brugt rigtig mange penge på renoveringen af vores vandværk, den sam-

lede pris løber op i ca. 1,1 mill. + moms. men vi har stadig ca. 380.000,- i likvid kapital 
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og det er vi, i bestyrelsen godt tilfreds med, det betyder dog ikke at vi bare kan læne os 

tilbage og lade stå til, når vi kommer til punkt 5 på dagsordenen, har vi fra bestyrelsen, et 

ønske om omlægning og en lille stigning af vandværkets indtægter, men det kommer vi 

tilbage til om lidt. 

 

 

 

-Vores vandværk er nu i rigtig god og moderne teknisk stand, og det sikrer os en god for-

syning med vand af en rigtig god kvalitet, forhåbentlig, langt ud i fremtiden. 

 

-Der var, i forbindelse med renoveringen, en del der var planlagt, herunder nyt filteran-

læg, nye vinduer og døre, maler- tømrer- murer- og el-arbejde i forbindelse med hele re-

noveringen, desuden havde vi planlagt en renovering af rentvandstankene.  

-Det viste sig, at det var i sidste øjeblik, der var en masse gamle rør, som gik igennem 

tankene og som ikke har været i brug i mange år, disse rør var tæt på gennemtæring, hvil-

ket kunne havde medført en forurening i drikkevandet, der var også en del revner og 

sprækker i betonen som nu er repareret, tankene er rengjort og nu så gode som nye, men 

det blev en noget større omgang end forudset. 

-En anden ting som overraskede os, var tilpasningen af hele styresystemet til det nye fil-

teranlæg, en noget større opgave end vi havde forudset. 

-Vi konstaterede også at puslaget på gulvet, lå løst mange steder, vi besluttede derfor at 

lægge nyt pudslag og derefter klinkegulv over hele vandværket, alternativet var at der 

skulle males med en to-komponent gulvmaling. 

-Af mindre, men dog væsentlige ting, kan også nævnes, renovering af en del fuger i mur-

værket og lidt tagrenovering, efterisolering af hele loftet, og her til sidst pladsen foran 

vandværket, nye fliser og sten, så er opgaven vist fuldendt, men 1,1 mill. er da også man-

ge penge, jeg og bestyrelsen håber, at vi har truffet nogle gode og fornuftige beslutninger 

for vores vandværk, og at vi må få glæde af pengene i mange år frem.   

-I sidste års budget, regnede vi med en udgift på ca. 600.000 og som vi kan se om lidt, så 

viser regnskabet en udgift på 920.000,- det er fordi vi først får de sidste regninger med på 

regnskabet for 2016 og dermed er vi, som sagt oppe på ca. 1,1 mill.  
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-Jeg og bestyrelsen besluttede, at vi kunne klare forsyningen i ombygningsperioden, uden 

at bruge penge på et mobilt vandværk, altså kun med forsyning fra Ore- og Stubbekøbing 

vandværker. 

 

 

-Det må vi nok, her i bag-klog-skabens klare lys, konstatere, var en beslutning, som fik 

relativt store konsekvenser for nogle af vores forbrugere, her tænker jeg især på dem der 

bor fra Moseby og ud til skoven, men sikkert også en del andre, for dem har det ikke væ-

ret særligt godt, specielt ikke hvis man har bad på første sal. 

-Alt for lavt tryk og til tider slet ikke noget vand, det var hverdagen for nogle af vores 

forbrugere i meget lang tid, helt præcist 20 uger. 

-Vi forsøgte at lindre smerten lidt, med vand i dunke, men jeg skal være den første til at 

indrømme, at det ikke var godt nok, det var for lang tid med alt for lidt vand, til de for-

brugere, som var hårdest ramt. 

-Og undskyldninger er der nok af, men alligevel vil jeg gerne forklare, hvad det var, der 

ikke gik, som vi havde forventet, vi havde prøvekørt ringforbindelsen et par gange og vo-

res vurdering var, at det kunne lade sig gøre, vi måtte dog, efter nogen tid, konstatere at 

Stubbekøbing ikke i længere tid, kunne levere hverken tryk eller vand nok, de kunne des-

værre ikke finde ud af, at opdele byen med deres stophaner, hvilket var nødvendigt hvis 

Maglebrænde skulle hjælpe med forsyningen, man kan nemlig ikke sætte trykket op i 

Stubbekøbing, Ore og ud til os, uden at tildele Maglebrænde deres eget område med det 

tryk de nu kører med.  

-Dernæst undervurderede vi nok hvor stort trykfald der blev ud mod skovledet, og som 

det sidste, så gik der længere til med indkøringen af de nye filtre, end vi havde forventet. 

-I alt, vil jeg på vandværkets vegne, sige undskyld for de gener og ulemper vi har påført 

de berørte forbrugere. 

-Når det så er sagt, så skal der alligevel lyde en stor tak til Ore- og Stubbekøbing Vand-

værker, for den forsyning de trosalt leverede og ligeledes for alle de tankfulde vand vi 

hentede i Maglebrænde. 
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-Vi skylder også en stor tak til Hesnæs Havn for lån af badet på havnen, jeg ved ikke 

hvor meget det blev brugt, men det var også et lille plaster på såret, at de mest berørte 

forbrugere kunne få et bad på havnen i Hesnæs. 

-Og sidst men ikke mindst vil jeg bringe en stor tak til alle forbrugere for den store tål-

modighed, der er udvist i den lange periode. 

 

-Hvad angår El- og vandforbruget, er det jo et atypisk år, og vi kan faktisk ikke sammen-

ligne med de foregående år, jeg vil dog alligevel nævne tallene, med et par bemærkninger    

-Der er i 2015 udpumpet til forbrugerne: 44.838 m3. heraf har vi fået 16.901 m3. fra Ore  

i 2014 udpumpede vi 47.694 m3. hvilket er et fald i den udpumpede mængde på ca. 2.800 

En del af den faldende mængde kan nok tilskrives det lave tryk, vi havde i ombygnings-

perioden. 

-Der er i samme periode solgt: 39.802 m3. mod 41.926 m3. i 2014, det er et fald i forbru-

get på godt 2.100 m3. 

-Vi har haft et spild på 5.036 m3, svarende til ca. 11 %   

De 10% som er tilladeligt udgør 4484 m3 og det betyder at vi skal betale statsafgift på ca. 

4.500,00 kr. for de sidste 552 m3 (8,17 kr. pr. m3. inkl. moms) 

-I alt har vi fået 19.850m3. fra Ore og vi har, fra vi begyndte at levere vand igen og til 

nytår, tilbageleveret 3.555m3.  

-Det er således at vi ikke betaler for det vand vi har fået, vi levere det tilbage i stedet for, 

så i det kommende år skal vi producere ca. 17.000 m3. mere vand end vi selv skal bruge, 

hvilket vil kunne ses på vores elforbrug til næste år. 

-Så kunne man jo tro, at vi havde sparet en del strøm i den lange periode vi lå stille, men 

nej, vi har brugt ca. 34.500 m3. vand til indkøring af de nye filter, et forbrug som koster 

det samme i El, som hvis det var leveret til forbrugerne, i alt har vi produceret næsten 

63.000 m3. i år hvilket er ca. 15.000 m3. mere end vi normalt pumper ud. 

      

-El forbruget i 2015 er på næsten 58.000 Kwh. mod 41.096 Kwh. I 2014 og det kan selv-

følgeligt heller ikke sammenligne med de andre år. 

 

-Vi har ikke haft teknisk – hygiejnisk tilsyn på vandværket de seneste 3 år. 
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Det er her kommunen, som tilsynsmyndighed gennemgår vandværket og boringerne i 

forhold til almindelig hygiejne og drift, det er langt fra hvert år, at der er tilsyn, det hæn-

ger sammen med hvor mange fejl og mangler der er, når de kommer på besøg, og sidste 

gang var der ingen bemærkninger, men nu hvor vi har renoveret vandværket, så er der en 

mulighed for, at de aflægger os et besøg. 

 

-Der er i år lavet de vand-analyser som tilsynsmyndighederne har pålagt os, i de perioder 

hvor vi har leveret vand til forbrugerne, det vil sige:   tre begrænsede-   og en udvidet 

kontrol, + Org. mikroforurening og en boringskontrol.   

-Vi havde før renoveringen, en del problemer med Ammonium, som bliver til nitrat og 

senere til nitrit.  

-Efter renoveringen er der ikke længere de problemer, vi ligger nu på ca. 1/10-del af det 

tilladte, og alle andre parametre er også en del under de tilladte grænser. 

-Så alt taget i betragtning, må vi sige at renoveringen er lykkedes til fulde og alle para-

metre overholder myndighedernes krav. 

-Ud over de normale analyser, så er der lavet 7 - 8 analyser under selve indkøringen af de 

nye filtre, for at vi kunne følge udviklingen i bakteriefloraen, og se hvornår vi kunne få 

lov til at åbne til forbrugerne.   

-Det er Eurofins miljø i Vejen, der laver vores faste analyserne og det fungere yderst til-

fredsstillende. 

 

-Det var hvad jeg havde at berette om det forgangne år! 

-Og hvad er der så i støbeskeen i det kommende år ???           -Ikke så meget……….. 

-Vi må vist hellere spare lidt på pengene i år, men vi har dog planer om udskiftning af et 

par vandledninger, dels en stikledning til Per og Henriette på Løvendal og måske en ny 

ledning på Granvej i Åstrup. 

-Vi jagter jo forsat evt. mulige utætheder og disse to ledninger er meget gamle jern led-

ninger, hvor der måske er utætheder. 

-Vi overvejer jo også hvad der kan gøres bedre, hvis vi en anden gang, bliver nød til at 

lukke vandværket ned, og det der kan komme på tale, kunne være en ny ringforbindelse 

til Horbelev Vandværk. 
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-Det kunne være en ledning fra Særslev Øster til Moseby, således at hele det område 

Sydøst for Åstrup, bliver forsynet fra Horbelev. 

-Vi har endnu ikke taget kontakt til Horbelev og vi har heller ikke regnet på prisen, men 

det er noget vi arbejder seriøst med.  

 

 

 

 

-Som I jo nok kan høre, så er vi i bestyrelsen, godt tilfreds med hele den store renovering, 

som vandværket har gennemgået, og denne tilfredshed vil vi gerne dele med alle vores 

forbrugere, derfor har vi planer om et ”Åbent Hus” arrangement, her først på sommeren, 

hvor vi vil vise frem, hvad alle pengene er brugt til.           

-Der kommer nærmere om arrangementet i dagspressen.  

   

-Vi har igen i øjeblikket en del vandspild, og derfor vil jeg forsat opfordre alle forbrugere 

til at være opmærksomme på evt. utætheder på ledningsnettet, sussen i rørene, våde plet-

ter på jorden i en ellers tør periode, eller andre mistænkelige ting, ring heller en gang for 

meget end en for lidt, så kommer vi og kikker på det. 

 

-Det var hvad jeg havde at berette om det forgangne år, og lidt om det kommende. 

Jeg håber det var fyldest- gørende, og ellers er man velkommen til at spørge, og jeg vil 

svarer efter bedste evne. 

 

-Sluttelig vil jeg sige Tak til bestyrelsen,  

-Tak til Steen, vores vandværkspasser og byggeleder under renoveringen,  

-Tak til alle håndværkerne.  

-Tak til administrationen,          

-TAK til alle for et godt samarbejde i det forgangne år. 

       

     Bent Jørgensen   


