
1 
 

 
Referat fra Marielyst Vandværks ordinære generalforsamling lørdag d. 17. oktober 2020. 
Der var 10 fremmødte incl. bestyrelsen.  Alle stemmeberettigede. 
 
Formand Birger B. Mikkelsen bød velkommen til den udsatte generalforsamling, som af de særlige corona 
specifikke restriktioner har måttet udsættes indtil nu. 
 
Punkt 1.  Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Søren Møller-Madsen som dirigent. Han blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, som set i lyset af de hidtil gældende restriktioner 
nu kunne afholdes fuldt lovligt, og at vedtægtens krav til dagsordenen alle var opfyldt. 
 
Det var ikke nødvendigt at nedsætte stemmeudvalg. 
 
Gav herefter ordet til formand Birger B. Mikkelsen til aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
Punkt 2. Bestyrelsen beretning. 
Beretning blev afgivet med understøtning af slides via projektor.  
 
Beretning 2019 
Bestyrelsens beretning er i lighed med tidligere år bygget op om en fast skabelon, så vi kommer hele vejen 
rundt om årets gang på vandværket. 
 
Personkredsen: 
Jeg har nu haft posten som formand for Marielyst Vandværk i godt to år, og jeg har et stærkt team med mig 
i bestyrelsen, hvor Tom Ahlqvist er næstformand, Flemming Møller Jensen kasserer, Finn Andersen tager 
sig af sekretærposten, og Kaj Gerhard Hansen bidrager, som bestyrelsesmedlem, med teknisk viden fra 
forsyningsområdet. 
 
På vandværket er det fortsat Anne-Mette Lysgaard, som er vandværksleder, og Carsten Nielsen er tekniker. 
Som I måske husker sagde vi i 2018 farvel til mangeårige tekniker Claus Clausen, som gik på pension, og 
vandværkets drift har siden været varetaget af Anne-Mette Lysgaard og Carsten Nielsen i fællesskab. 
Der skal fra mig som formand lyde en meget stor tak til alle de nævnte for en stor, kompetent, seriøs og 
engageret indsats gennem 2019 for vores vandforsyning her på Marielyst. 
 
Planlagte fokusområder 2019/2020: 
Bestyrelsen har hvert år en antal områder med særlig fokus, og jeg vil nu gennemgå fokusområderne for 
2019, og hvordan det er gået med de enkelte. 
 
Tæt opfølgning på vandkvalitet: 
Der har i de senere år været stort fokus på fund af pesticider i vores grundvand. Nogle steder har fundene 
lukket boringer og tvunget vandforsyningerne til at etablere nye indvindingsområder med store 
omkostninger for forbrugerne til følge. Det har vi heldigvis været forskånet for på Marielyst, hvor alle 
prøver – indtil videre – ikke har påvist pesticider i de grundvandsreserver, hvor vi henter vand fra.  
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Vi er dog fortsat meget opmærksomme på, at vi skal have godt og rent drikkevand – også i fremtiden, så vi 
følger det udvidede kontrolprogram, hvor forbrugerinstallationer, ledningsnet, boringer og vandværket 
testes flere gange om året. Alt indberettes og kontrolleres af vores tilsynsmyndighed: Guldborgsund 
Kommune. 
 
Nye regler for BNBO: 
I 2018 kom der nye regler for boringsnære beskyttelsesområder, kaldet BNBO. Hidtil har det boringsnære 
beskyttelsesområde været en 25 meter cirkulær zone omkring boringen, hvor der ikke måtte sprøjtes. Efter 
de nye regler fastsættes BNBO ud fra grundvandets placering i undergrunden. Det betyder, at for de fleste 
boringer vil BNBO fremadrettet være større beskyttelsesarealer, som ikke nødvendigvis er en cirkulær zone 
omkring boringen.  
 
Det skal lodsejeren, som oftest er en landmand, naturligvis kompenseres for, og det er kommunerne, der 
har fået til opgave at finde en løsning på denne problematik; skal vandværket opkøbe jorden, kompensere 
landmanden for tab, betale erstatning til lodsejer (som man gjorde i det gamle system), eller noget helt 
andet. Det er svære forhandlinger, som foregår mellem primært kommunerne og landbrugsorganisa-
tionerne, og der er for nuværende ikke fundet en løsning. Så vi afventer det videre forløb. 
 
Udvikling af forbrugerdialog: 
Det har længe været et stort ønske for bestyrelsen, at vandværket fik mulighed for at hjemtage målerdata 
på daglig basis, og stille disse oplysninger til rådighed for forbrugerne. Det har vist sig at være sværere end 
man lige skulle tro, og alle de systemer, som bestyrelsen indtil videre har set på og gennemgået lader sig 
desværre – af forskellige tekniske årsager - ikke implementere på Marielyst. Så, der er fortsat ikke noget nyt 
på det område. 
 
Til gengæld har vi, på vandværkets hjemmeside, givet adgang til en forbrugerportal, hvor forbrugeren kan 
se sit forbrug. I første omgang drejer det sig om årsforbrug, men leverandøren af vores medlemssystem 
forventer at sætte en funktion i værk, som muliggør, at vandværket kan offentliggøre alle de målerdata, 
som vandværket ligger inde med. For de fleste ejendomme vil der være tale om en kvartalsaflæsning. 
 
Vi har også iværksat SMS og email service, så vi hurtigere og nemmere kan informere om planlagte 
lukninger, akut opståede nedlukninger eller brud. Alle forbrugere kan tilmelde sig servicen via hjemmesiden 
marielystvand.dk/selvbetjening. 
 
Renovering af hovedventiler: 
I 2018 konstaterede vi, at hovedventiler af et bestemt fabrikat og årgang, som i vid udstrækning er anvendt 
på vores ledningsnet, ikke levede op til de krav om kvalitet, som kan forventes, og at disse ventiler 
potentielt kunne udgøre en fare for forsyningssikkerheden. Det betød, at vi straks iværksatte en 
omfattende udskiftning af disse ventiler. Arbejdet færdiggjordes i foråret 2019. Der er skiftet i alt 248 
ventiler. 
 
Forbliven eller udtræden af Vandsektorloven: 
Tilbage i 2010 blev alle vandforsyninger, som udpumper mere end 200.000 m3 årligt, underlagt en ny 
økonomisk regulering via Vandsektorloven. Reguleringen var som udgangspunkt meget stram, og den er 
flere gange siden blevet lempet. Marielyst Vandværk er fortsat underlagt den økonomiske regulering, men 
der er i 2018/2019 fra politisk hold blevet lagt op til endnu en lempelse, der betyder, at vandforsyninger, 
der udpumper under 800.000 m3 årligt fremadrettet kan fritages fra reguleringen. Der er fordele og 
ulemper både ved at blive og ved at udtræde, og bestyrelsen har løbende rådført sig med vandværkets 
revisor omkring emnet, og for nuværende er fordelene størst ved at forblive under reguleringen. Der er 
imidlertid andre ændringer på vej i 2021, som muligvis kan betyde, at bestyrelsen senere hen vil anbefale at 
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udtræde. Bestyrelsen følger derfor udviklingen nøje, så den rette beslutning kan træffes, når vi kender det 
fulde omfang af ændringerne. 
 
Endelig lukning af skattesagen: 
Selvom bestyrelsen havde ønsket det anderledes, er skattesagen fortsat ikke afsluttet. Skattesagen, som 
omhandler vandværkernes værdiansættelse, har stået på gennem mange år efterhånden, og blev i 
november 2018 endelig afgjort i Højesteret, hvor sagen faldt ud til vandforsyningernes fordel. Det betyder, 
at alle de anlagte sager blev hjemsendt til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Sagerne blev genoptaget i 
midten af 2019, og meldingen dengang lød på, at der skulle forventes op til 12 måneders behandlingstid. 
De 12 måneder er gået nu, men sagen er fortsat ikke færdigbehandlet. Forventningen er, at den 
selskabsskat, som vandværket tidligere har betalt, refunderes til vandværket. Der er betalt 358 t.kr. 
 
Vandforbrug og vandspild: 
Som tidligere år kunne vi i 2019 igen notere os et lavt vandspild i produktionen og ledningsnettet. Vi 
producerede 228.281 m3, og vi solgte 222.269 m3 til forbrugerne. Siden slut 90´erne har vandforsyninger 
været underlagt øget tilsyn og krav om reduktion af vandspild i produktionen. Grænsen er 10%, og vi ligger 
pænt på omkring 3,5% gennemsnitlig pr. år, så det er meget tilfredsstillende.  
 
Vandkvalitet og kontrol: 
Vi har allerede været lidt inde på emnet omkring øget fokus på pesticider. Vandværket følger et meget 
omfattende prøvetagningsprogram, som vi er pålagt, og hvor resultaterne offentliggøres på hjemmesiden. 
Men derudover gennemfører vandværket også en lang række egenkontroller til brug i den interne kontrol 
og regulering af driften. Dette gør vi for at sikre bedst mulig vandkvalitet – også mellem de officielle 
målinger. 
 
Samarbejde med andre vandværker: 
Bestyrelsen har hele tiden for øje, hvordan vi bedst muligt drifter vandværket og sikrer 
forsyningssikkerheden til gavn for forbrugerne, og det betyder, at vi fx kommunikerer med 
nabovandværkerne omkring mulige samarbejdsområder. Der er pt. ikke indgået specifikke aftaler, men 
bestyrelsen er åbne for dialog og samarbejde på tværs af forsyningsgrænserne. 
 
Nye fokusområder 2021: 
Nu er året 2020 næsten gået, og fokusområderne for 2020 har været de samme som i 2019, så lad os kigge 
på de planlagte fokusområder for 2021. 
 
Her vil vi fortsat have fokus på de boringsnære beskyttelsesområder, som vi endnu ikke ved, hvilken 
påvirkning vil få for vandværket. Vi arbejder også videre med hjemtagning af målerdata. Og både udtræden 
af Vandsektorlov og skattesagen vil uden tvivl tage en del af bestyrelsens fokus i det kommende år. Endelig 
skal vi kigge på etablering af nye boringer inde i landet – ikke grundet pesticider – men grundet stigning i 
chlorid niveau i de eksisterende boringer, som ligger tættest på vandet, og som på sigt vil nødvendiggøre en 
ny indvindingsstrategi. 
 
Afslutning: 
Endnu et godt år for vandværket – og fremtiden tegner godt 

 God økonomi og alt andet lige udsigt til fornuftige priser 
 Flot vedligeholdelsesstand = fortsat lavt investeringsbehov 
 Indtil nu fremragende vandkvalitet 
 Skattesagen afgjort til vores fordel – vi venter kun på den endelige tilbagebetaling 
 Det er vores eget valg, om vi vil forblive under den samlede Vandsektorlov. 
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Debatten gengives i summarisk form. 
 
Vedrørende kommunikation af målerdata til forbrugerne spurgte Flemming Juel Mikkelsen om det ville 
være pengene værd at investere store summer i den form for datakommunikation til brugerne, da det ikke 
ville påvirke forbruget, og kun ganske få ville benytte sig af muligheden. 
Formanden svarede, at det vil være en serviceforbedring, og at det efterspørges at en del brugere. Hertil 
kommer at det giver os mulighed for hurtigere at opspore lækager, og at det efter al sandsynlighed vil blive 
et krav på sigt. 
 
Kurt Wiell spurgte til antal boringer, og hvor hyppigt vandmålere blev tjekket herunder batterilevetid. 
Anne-Mette Lysgaard svarede, at MAVA har 12 boringer og beskrev deres beliggenhed. 
Målernes batteritid er 16 år, og de kontrolleres hvert 9. år. Det er stikprøvevis kontrol. 
 
Vedr. kalk og fjernelse af kalk fra vandet, spurgte John Stævngaard om vandværket ville etablere afkalkning 
af det udpumpede vand. Der var en kort dialog om fordele og ulemper herom. Der var forskellige 
holdninger hertil. Og der er forskellige erfaringer blandt vandværker herom. 
Hertil kommer at Guldborgsund kommune indtil videre ikke vil tillade det. 
Så hvis man ønsker at afkalke sit vand, må man i.v. selv foranstalte det ved sin tilslutning. 
MAVA vii, ikke pt. etablere central afkalkning af vandet, men følger udviklingen tæt, pt. et projekt i 
Søllested. 
 
Beretningen blev taget til efterretning.  
 
Punkt 3. Regnskab 2020 – det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Kasserer Flemming Møller Jensen gennemgik regnskab og balance for 2019. 
Gjorde opmærksom på at det jo er et ret gammelt regnskab vi skal se på.  
 
Der er blank revisionspåtegning.   
 
Krydrede sit indlæg med aktuelle tal for 2020, der bl.a. viser en stor fremgang i andelshavere på 40 nye 
andelshavere, mange nybyggerier er i gang, og der har været 361 ejerskifter i 2020 pr. 30-sept. Det er en 
god udvikling for vandværket. Vandsalget er steget betydeligt i 2020, hvilket givet skyldes, at mange har 
holdt coronaferie i sommerhusene. 
 
Regnskabet blev enstemmig godkendt. 
 
Punkt 4. Budget 2021 til godkendelse. 
FMJ gennemgik og forklarede tallene bag budgetforslaget. 
Uændrede vandpriser. 
 
Budget 2021 blev godkendt. 
 
Punkt 5. Indkomne forslag. 
Forslag fra medlem Skjærlund, om at generalforsamlinger bør afholdes hvert andet på  en hverdagsaften, 
var udsendt. Det blev drøftet, og holdningen blandt de fremmødte var, at det bør være op til bestyrelsen at 
vurdere. 
Bland kommentarerne var, at det er rart at vide at det altid ligger, fx på en fast ugedag, og på et tidspunkt 
hvor man må formode at flest muligt kan deltage. 
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Forslaget blev forkastet med alle stemmer. 
 
Punkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 
Punkt 6a. På valg til bestyrelsen er: 
Kasserer Flemming Møller Jensen – villig til genvalg. Han blev genvalgt. 
Sekretær Finn Andersen – villig til genvalg. Han blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Kaj Gerhard Hansen - villig til genvalg. Han blev genvalgt. 
 
Punkt 6b. Valg af suppleanter: 
Suppleant Jens Petersen, Nørrevang 18 – villig til genvalg. Han blev genvalgt 
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen John Stævngaard. Han blev valgt. 
 
Punkt 7. Valg af revisor- 
Bestyrelsen indstiller Beierholm, Nykøbing v. Svend Sand Han blev genvalgt. 
 
Punkt 8.  Eventuelt og næste års generalforsamling. 
 
Næste års generalforsamling blev aftalt til 15. maj 2021. Kl. 10.00. 
 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede alle for en god dialog.   
 
Takkede dirigenten for veludført arbejde. 
 
 
 
 
 
 
For referatet: Finn Andersen, sekretær 
 
 
 
 
 
 


