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Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk    

den 17. maj 2017 kl. 18.00 på Oreby Kro. 
 

Deltagere: Kenn Christiansen (KC), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO), Per Birk Kristiansen (PK) 

Flemming Aalborg (FAa), Suppl. Birthe Kristensen (BK) og Benny Rasmussen (BR) samt 

havemand Ole Christensen (OC). 

  

Afbud: ingen 

 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

Dagsordenen godkendt  

 

2. Skriftlig godkendelse af referatet fra møde den 21.03.2017.  

KW mindede om pkt. 4, hvor der blev aftalt at bestyrelsen skulle arbejde med ajourføring af 

funktionsbeskrivelserne. Ellers ingen bemærkninger til referatet. Referatet underskrevet. 

 

3. Kurt fremlægger status over økonomien, og gennemgår tilbud vedr. tilbud fra nyt 

revisionsfirma. 

Vi har modtaget afregning for 83.565 m3 vand, der er indberettet 84.441 m3 fra brugerne, 

differencen på 876 m3 ligger i restancer. 

Restanceliste af 11.04.2017 er på 29.792,53 kr. fordelt på 24 andelshavere mod tidligere 12 

andelshavere med gæld på 25.900 kr. på 12. Listen gennemgået, der er kommet en del flere 

til, medens andre har betalt. 

KW undrede sig over, at Byvangen 10 fortsat er registreret lukket, da der bor nogen i huset. 

KW undersøger det nærmere. 

De 2 depoter i Jyske Bank er henholdsvis forrentet med 10% og 3%  p.a.  

Der er 549.142,42 kr. pt. på driftskontoen, der er revisorregning på ca. 30.000 kr. og Mertz 

med ny kompressor til ca. 60.000 kr. 

KW haft møde ang. revisortilbud med Lou Revision (30.000 kr.) og Øernes revision (12.000 

kr.), begge er noget billigere en vores nuværende revisor Aage Mogensen. Besluttet at vi 

overgår til Øernes revision, KW tager kontakt mht. hurtig opstart. 

  

4. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand: Kenn Christiansen 

Næstformand: Ole Olsen 

Kasserer og sekretær: Kurt Wiell 

Kenn oplyste, at det blev hans sidste år som formand. Bestyrelsen har gennem en periode 

tænkt generationsskifte mht. til personvalg af bestyrelse og suppleanter for at bevare 

kontinuiteten af vandværkets ledelse og drift, og det har vi nu, nævnte KC.   

  

5. Vedr. indvindingstilladelse er der intet nyt fra kommunen. 

Alle vandværker i Guldborsund Kommune har ikke fået deres indvindingstilladelse fornyet 

endnu, årsagen er ukendt, men der skal ligge svar inden september måned. 

Rørbæk vandværk har en tilladelse til indvinding af 140.000 m3, vi oppumper ca. 85.000 

m3.  

 

6. De nye kompressorer er stillet op og kører perfekt. 

Forbedringerne i forhold til den gamle er, at den nye består af 2 særskilte enheder (2x 

kompressor og beholder) med efterkøler og bedre olieudskillelse. Fa. RENO har foretaget en 

ændring, således at de kan starte med modtryk. Slutfakturaen er endnu ikke modtaget. 
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7. Vedr. Boring 1, stillingstagning til tilbud. 

I princippet kan boring 1 undværes, men det giver mindre belastninger på de øvrige 3 og 

større sikkerhed på sigt.  

En færdigrenovering af boring 1 vil koste ca. 72.000 kr. incl. ny pumpe. 

Bestyrelsen besluttede at renovere boring 1. 

 

8. Brev fra Nævnenes Hus i forbindelse med sagen på matr. 9r, Orebyvej 50 E. 

Ejeren har haft kontakt til Guldborgsund Kommune og mener efterfølgende, at der er nyt i 

sagen, således at den kan genbehandles i Forbrugerstyrelsen. 

Vandværket mener ikke der er noget nyt i sagen, hvilket der er svaret til Nævnenes Hus. 

  

9. Gennemgang af vandanalyser. 

Den 10.03.2017 er der foretaget vandprøve på genfiltreringsanlægget.  

Den 05.05.2017 er der foretages drikkevandsprøve på Orebyvej 189. 

Alle analyser langt under Miljø- og Levnedsmiddelstyrelsens normtal. 

 

10. Gennemgang af rapport fra Munters vedr. affugtere. 

Der er foretaget service på vandværkets 2 affugtere af firmaet Munters. 

Ingen bemærkninger i rapporten.  

  

11. Gennemgang af yderst mærkelig aftale som Guldborgsund Forsyning har lavet med 

DEGA ejendomsselskab. 

DEGA og GF havde i efteråret indgået aftale om, at GF opkrævede vandafgifter hos 

DEGA’s lejere uden at orientere vandværket. KC havde samtale med GF for nogle måneder 

siden vedr. aftalen. Vandværket vil ikke godkende opkrævning hos lejere, kun hos 

andelshaverne. Vi har efterfølgende ikke hørt nærmere. 

 

12. Kursusliste. 

KC opfordrede bestyrelsen og suppleanter til at se nærmere på kursuslisten og gerne deltage 

i et eller flere relevante kursus. 

  

13. Evt.  

KW opfordrede til at få gennemgået IT sikkerheden på alle de enheder der har oplysninger 

om vandværkets drift samt personregistre. 

KW fremlagde den interne ajourførte adresseliste, som blev tjekket af hver mødedeltager. 

Udsendes til alle. 

KW spurgte om nogen havde kendskab til afkalkningsanlæg fra BWT som kan bruges i et 

alm. parcelhus.  

Virker vist OK, men dyre i brug, da det anvender kemikalier nævne OO.  

 

 
Referent Kurt Wiell 

22.05.2017 

 

 

________________________          _________________________     _______________________ 
                 Kenn Christiansen        Ole Olsen    Per Birk Kristiansen 

 

 

 

                             ________________________________          __________________________________ 

                Flemming Aalborg        Kurt Wiell 


