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Ordinær generalforsamling.
Torsdag d.22 marts 2018, kl. 19.00. I klubhuset på Nørrehusvej 4.
Bestyrelsens beretning for 2017.
1. Vores vandværk har i 2017 udpumpet ca. 50.000m3, fordelt til 285
ejendomme. Vi har haft to lækager på forsyningsnettet; Ved Vandrigsvej,
Gevnø (jernrør) og i Lund ved Jens Søgaard (støbe-jernrør). Tillige har vi haft
en lækage på en rå-vandledning ved vandværket.
2. Af større vedligeholdelsesarbejder er der i Gevnø i efteråret, gennemført
udskiftning af det sidste oprindelige forsyningsnet (jernrør fra ca. 1936) samt
de tilhørerne 12 stikledninger. Næsten alle de berørte forbrugere kom i 2017
på dette nye forsyningsnet. Inden udgangen af Marts 2018 forventer vi at de
sidste forbrugere koblet fra det gamle forsyningsnet, som derefter vil bliver
frakoblet og lagt ”dødt”.
3. Da vandværket i de senere år har haft adskillige lækager og da ledningsnettet
i store dele af Lund by er mere end 100 år gammelt, arbejder bestyrelsen på
at begynde udskiftning af forsyningsnettet og stikledninger/målerbrønde.
Arbejdet bliver delt i flere etaper.
4. Vores bestyrelsen arbejder forsat med digitalisering af vores forsyningsnet, så
det om få år er klar til den nye LER. lov (2022).
5. Vores bestyrelsen har været til møde om den nye Persondataforordning.
Denne forordning træder i kraft 25 Maj 2018.
6. Vores vandkvalitet har hele året været god. Dog ligger det naturlige stof
”Fluorid” tæt på grænseværdien. Vi arbejder på at finde en løsning i samråd
med de mange andre Stevnske vandværker, som har samme opgave.
7. Vandværket er blevet varslet om at skulle levere vand til en midlertidig
Helikopterlandeplads ved Sølkær (Grønnevej 2) i foråret 2018. Dette
indebærer en særaftale da ”Landepladsen” ikke kan/skal fast tilsluttes.

8. Vores økonomiske tilstand er god, dog skal vi huske at vi i fremtiden skal
bruge penge til nye investeringer. Se investeringsplan (vedlagt vores
regnskab).
9. Bestyrelsen foreslår i en prisstigning for stikledningsbidraget i tastbladet for
2018.
10. Vandværket er forsat medlem af Stevns Vandråd, rådet fungerer godt og vi
deltager altid med stort udbytte.
11. Tillige er vandværket medlem af erfa-gruppen, bestående af 5 vandværker. I
dette forum har der i 2017 ikke være afholdt møde.
12. Bestyrelsen har i 2017 haft 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemført
to kursuser (Jura og Målere/tilbagestrømningssikring). Været på Vand-messe i
Roskilde og deltaget tre gange i Stevns Vandråd.
13. Til sidst vil jeg takke vandværkspasser, bestyrelsesmedlemmer og
bilagskonsulter, samt Anders Nøhr for et fint stykke arbejde i 2017.

