
1 
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Marielyst Vandværk d. 26. juni 2021. 

Fremmødt 10 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen. 

Formand Birger Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingen, der afholdtes lidt senere end 
oprindeligt planlagt, grundet diverse coronarestriktioner. 

Punkt 1. Formanden foreslog Søren Møller Madsen som dirigent. Han blev valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Den er udsat p.af coronarelaterede restriktioner, 
men er afholdt inden for den tidsramme som vedtægten foreskriver. 

Nedsatte et stemmeudvalg på 2 medlemmer. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning – aflagt af formanden. 

Beretning 2020 

Nu er det jo ikke så længe siden, at vi sidst aflagde beretning, da sidste års generalforsamling grundet 
corona først blev afholdt i oktober måned. Nu er tiden så kommet for beretning 2020, og beretningen er, 
som måske bekendt, bygget op om en fast skabelon, så vi kommer hele vejen rundt om året på vandværket. 

Personkredsen: 

Jeg har nu haft posten som formand for Marielyst Vandværk i ca. 3 år, og jeg har endnu det samme stærke 
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 vigtig 
teknisk viden fra forsyningsområdet. 
 
På vandværket er det fortsat Anne-Mette Lysgaard, som er vandværksleder, og Carsten Nielsen er tekniker.  

Der skal fra mig som formand endnu en gang lyde en meget stor tak til alle de nævnte for en stor, 
kompetent, seriøs og engageret indsats gennem 2020 for vores vandforsyning her på Marielyst. 

Planlagte fokusområder 2019/2020: 

Hvert år har bestyrelsen en række områder med særlig fokus, og jeg vil nu gennemgå, hvordan det er gået 
med de enkelte fokusområder. 

Tæt opfølgning på vandkvalitet: 

Dette fokusområde har været en fast del af rækken siden 2019, hvor store og overraskende fund af 
pesticider i grundvandet i hele landet blev konstateret, og som bl.a. har ført til lukninger af boringer og 
store omkostninger til reetablering af kildepladser. I samme forbindelse blev det obligatoriske 
prøvetagningsprogram udvidet væsentlig med fokus på pesticid-forekomster. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er problemer med drikkevandkvaliteten på Marielyst, og at 
der ikke er konstateret forureninger af grundvandsmagasinet, hvor vi henter vores drikkevand. Vandværket 
og alle vores installationer fra boringer til forbrugerens vandhane testes jævnligt og flere gange årligt, og 
alt indberettes og kontrolleres af vores tilsynsmyndighed: Guldborgsund Kommune. 
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Nye regler for BNBO: 

I 2018 kom der nye regler for boringsnære beskyttelsesområder, kaldet BNBO. Det boringsnære 
beskyttelsesområde er det område omkring en boring, hvor landmanden ikke må sprøjte sine afgrøder. De 
nye regler medfører en udvidelse af det sprøjtefri arealkrav omkring en boring. Der foregår i disse år derfor 
et stort arbejde med at kortlægge beskyttelsesområderne samt at indgå aftaler om erstatning til de 
landmænd, som rammes af det øgede arealkrav. Erstatningerne betales af vandforsyningerne og i sidste 
ende af forbrugerne. Arbejdet går kun langsomt fremad i Guldborgsund Kommune, så vi afventer fortsat 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. 

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 arbejdes i disse måneder hårdt på at udarbejde de nye regler for vandforsyninger, som vælger at 
forblive under reguleringen, og vi følger løbende dette arbejde, så vi straks kan tage de nødvendige skridt til 
udtræden, hvis det viser sig, at de nye regler gør, at det ikke længere er fordelagtigt for Marielyst Vandværk 
at forblive under reguleringen. Arbejdet forventes sendt i høring til november, og herefter hastebehandlet i 
januar og forventet til ikrafttræden pr. 1/4 2022. 

Endelig lukning af skattesagen: 

Selvom bestyrelsen havde ønsket det anderledes, er skattesagen fortsat ikke afsluttet ved udgangen af 
2020, men den har her i foråret 2021 taget et væsentlig skridt fremad mod sin endelig afslutning. 
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, og det er her, at 
der er gode nyheder. Netop i disse måneder behandler Skattestyrelsen de to sager, som Marielyst Vandværk 
oprindelig anlagde. Vi håber således, at vi endelig kan lukke denne sag, og at den selskabsskat på 358 t.kr., 
som sagerne omhandler, refunderes til vandværket og dermed til forbrugerne. 

Vandforbrug og vandspild: 

Året 2020 blev et rekordår mht. vandsalg. Corona med nedlukninger og hjemsendelser er selvfølgelig den 
helt afgørende faktor i den sammenhæng, da vandværket gennem hele året har leveret væsentlig mere 
vand til forbrugerne. Hvor vi i 2019 leverede 222.269 m3 til jer forbrugere, kunne vi i 2020 notere et 
vandsalg på hele 261.369 m3 – en stigning på 15%. Det er selvfølgelig atypisk. At der har været mange 
mennesker i husene på Marielyst gennem hele 2020, kan også mærkes på vandspildet, da lækager er blevet 
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opdaget væsentlig hurtigere end vi er vant til, så året har også medført et rekordlavt vandspild på blot 1% 
procent. Gennemsnitlig ligger vi normalt med et spild på 3,5%. 

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 effektivitet og 
forsyningssikkerhed til gavn for forbrugerne, og det betyder, at vi f.eks. 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 2021/2022: 

Det var således de tidligere fokusområder, så lad os kigge lidt på de bestyrelsens fokusområder 2021 og 
2022 

Flere fokusområder vil fortsat være at finde på listen; fokus på de boringsnære beskyttelsesområder, 
hjemtagning af målerdata, udtræden af Vandsektorlovens økonomisk regulering og endelig lukning af 
skattesagen. 

Som nyt fokuspunkt har vi fået investeringsplaner. Gennem de senere år har det ikke været nødvendig med 
de store anlægsarbejder, og investeringerne har derfor ligget i den lave ende. Tiden er nu kommet til igen at 
sætte fokus på investeringerne, så vi kan imødekomme stigende efterspørgsel og krav til 
forsyningssikkerhed. Det vil kræve investeringer i nye boringer, opdatering af vandværkets 
produktionsanlæg og renovering af dele af forsyningsnettet. Det kommer selvfølgelig ikke alt sammen på én 
gang, men bliver en løbende proces over de kommende 5 år. 

Afslutning: 

Endnu et godt år for vandværket – og fremtiden tegner godt 

 God økonomi og alt andet lige udsigt til fornuftige priser 
 Flot vedligeholdelsesstand = lavt investeringsbehov, men vi løfter blikket og kigger struktureret på 

fremtidens 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. 

 

Debat 

Flemming Mikkelsen Sølvgranvej roste beretningen, og spurgte til om der egentlig var behov for en 
mulighed for dagligt at kunne følge sit vandforbrug.  Udtrykte at faldet i vandspillet er imponerende. 

Svar fra Formand og vandværksleder.  Der er ikke udtrykt et egentligt behov for dagligt at kunne se sit 
vandforbrug. Men det er en tendens i udviklingen af muligheder, og som måske kan ende i et lovkrav, og vi 
har derfor fokus på udviklingen og mulighederne.  
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Tom Ahlqvist. Vi skal i en overskuelig fremtid have udskiftet vores vandmålere, så vi skal også helst have 
fremtidssikret disse. 

Vedr. det lave vandspild, er det nok resultatet af de seneste års udbedringer ledningsnettet. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Punkt. 3. regnskab 2020 til godkendelse. 

Regnskabet blev gennemgået og forklaret af kasserer Flemming Møller Jensen. 

Kom under indlægget ind på et ønske om samarbejder/samarbejdspartnere mellem vandværker, for evt. 
bedre at kunne udnytte den samlede viden og ekspertise.   

Flemming Mikkelsen Sølvgranvej spurgte til, om de tiltagende adm. krav gav så store udfordringer for de 
mindre vandværker at det var nødvendigt. Svaret herpå er, at Marielyst Vandværk hører til de store 
vandværker i vores område og kan evt. tilbyde noget til de små vandværker. Vi har stillet os til rådighed, 
med interessen er p.t ikke så stort fra de mindre vandværker. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

Punkt 4. Budget 2022 til godkendelse. 

Fl. M.J. fremlagde budget 2022. 

 Der var ingen spørgsmål til budgettet. Det blev enstemmig godkendt. 

Punkt 5. Indkomne forslag.  Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 6. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Formand Birger Mikkelsen og næstformand Tom Ahlqvist. Begge villige til genvalg. 

Begge blev valgt med akklamation. 

Valg af suppleanter. 

På valg er 1. suppleant Jens Pedersen og 2. suppleant John Stævngaard. Begge villige til genvalg. 

Begge blev valgt med akklamation. 

Punkt 7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Nykøbing F.  

Blev valgt. 

Punkt 8. Dato for næste års generalforsamling blev aftalt til lørdag d. 7. maj 2022. 

Punkt 9. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger- udover en generel tilfredshed med bestyrelse og medarbejdere og ros til vandværket. 

 

Finn A.  


