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Femø Vandværk a.m.b.a – CVR/SE nr. 31 80 70 18
Bestyrelsens beretning for
perioden 29. april 2017 til 28. april 2018
*Bestyrelsesmøder:
29. april 2017- (Konstituering) - 19. august 2017 - 4. november 2017 - 17. marts 2018
*Bestyrelsen:
På generalforsamlingen d. 27. april 2017 blev Svend Aage Christensen genvalgt til
bestyrelsen og Hans Jakob Varming nyvalgt til bestyrelsen.
Samtidig blev Palle Marguar Larsen valgt til 1. suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en 2. suppleant, men det er ikke lykkedes.
Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 29. april 2017 således:
Formand: Hans Jakob Varming, Næstformand Søren Schack Hansen, Sekretær Svend
Aage Christensen. Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Beck og Søren Banke.
Bestyrelsen har fortsat opdelingen af arbejdsopgaverne således, at Vagn Pedersen har
været driftsleder i hele perioden ligesom Vagn Pedersen har fungeret som kasserer i
perioden.
Bestyrelsen har senest forlænget aftalen med Vagn Pedersen frem til 30. juni 2018,
hvor samarbejdet på det plan endeligt ophører.
Efter flere drøftelser i bestyrelsen om kompensation for kørsel, telefon mv. til
bestyrelsesmedlemmerne, har bestyrelsen vedtaget, at yde et skattepligtigt tilskud på
kr. 1.500,- pr. år pr. bestyrelsesmedlem som ikke modtager honorar i forvejen.
Beløbet udbetales i december måned til de bestyrelsesmedlemmer der ”sidder i
bestyrelsen” på tidspunktet for udbetalingen.
*Årets Drift.
Bestyrelsen har fået gennemført en afsyring og rensning af borerørene i begge
boringer.
Styretavlen på vandværket AQAWEB er baseret på Internet Explorer, hvilket har
givet anledning til log on besvær for andre browsere. Der foretages ikke længere
opdateringer på systemet, hvorfor Xergi fremsendte tilbud på opdatering af
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styresystemet til AQA5000, hvilket bestyrelsen besluttede at acceptere af hensyn den
fremtidige overvågning. Det nye system blev sat i drift i november måned 2017 og
fungerer fuldt tilfredsstillende.
Tryktransmitteren der registrerer kompressorens tryk er blevet udskiftet.
Bestyrelsen har endvidere godkendt, at der sættes 5 markeringspæle på ledningsnettet
hvor der befinder sig en stophane. Arbejdet er endnu ikke afsluttet.
På grund af rust – slitage og frost mv. er der skiftet ventiler i 3 vandmålerbrønde.
Ventilerne bør gennemgås og der skal muligvis træffes beslutning om udskiftning til
en mere holdbar type, når der i 2019 skal skiftes vandmålere.
*Hjemmesiden.
Hjemmesiden der befinder sig på Beboerforeningens afsnit -Vandværker -, Er blevet
opdateret løbende og er yderligere blevet tilføjet kortgrundlaget for vandværkets
ledningsnet.
*Regnskab og budget.
På baggrund af vandværkets høje ”indre værdi” har de lovbundne afskrivninger stor
betydning for vandværkets driftsøkonomi. Kassereren har derfor i samarbejde med
Lolland Kommune og Vandværkernes EDB-service fået godkendt, at afskrivninger
på ledningsnettet sættes til 2 %, gældende fra 2017, svarende til en levetid for
ledningsnettet på 50 år.
*Lolland Kommune.
Indberetningen af vandmængderne for 2017 giver anledning til overvejelser.
Forbruget er nu nede på under 4.000 m3 leveret til egne forbrugere.
Der bliver færre og færre fastboende og dermed mindre vandforbrug, og samtidig er
det god skik at spare på vandet, med den følgevirkning, at vandværkets indtægter
stadig er faldende.
Det er dog bestyrelsens håb, at den tidlige modernisering i 2010, kan have en effekt,
forstået på den måde, at der ikke forestår større udgifter i den nærmeste fremtid.
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Holdet det stik, er der måske en mulighed for fastholdelse af afgiften pr. m3 og så
nedsætte den faste afgift i forhold til den likvide beholdnings størrelse.
Regnskabsmæssigt skal dispositionen dog være godkendt i forhold til de gældende
regler for regnskabsføring i vandværker.
Lolland Kommune har forestået græsklipningen på vandværksgrunden i 2017 og
bestyrelsen har netop vedtaget at denne ordning fortsætter fremover.
Lolland kommune har ligeledes meddelt, at Vandværkerne fremover skal melde til
Miljøvagten, hvis der konstateres overskridelser på bakteriologien ved analyser.
Vandværkets driftsansvarlige skal omgående kontakte miljøvagten på 114.
Der er dog den lempning i meddelelsen, at vandværket kun skal foretage denne
anmeldelse, udenfor kommunens åbningstid.
Skema er tilsendt vandværkerne, så det er nemt at konstatere om grænseværdierne er
overholdt eller ej.
*Vandværkernes EDB-service.
I efteråret fik vi meddelelse om at nye regler indenfor EU betyder, at Vandværket
skal registreres med såkaldte ”reelle ejere”.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal oplyse deres CPR numre som er indberettet til
Erhvervsstyrelsen.
EU-lovgivningen har medført en skærpelse af de gældende regler for Databehandling,
derfor har formanden været tvunget til at tage en formandsbeslutning omkring
databehandling, og indgået en såkaldt ”DATABEHANDLERAFTALE” med
Vandværkernes EDB-service og endvidere besluttet at købe
PERSONDATAPAKKEN således, at Vandværkernes EDB-service i så vid
udstrækning som muligt, kan varetage de lovgivningsmæssige regler på vegne af
Femø Vandværk.
Disse aftaler er nødvendige at etablere, da det i den sidste ende er bestyrelsens
ansvar, og som sådan er det bestyrelsen der personligt kan pålægges bøder, såfremt
reglerne ikke bliver overholdt.
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Disse bøder er af anselige størrelser, og bestyrelsen forventer at aftalerne indgået med
Vandværkernes EDB-service, kan medvirke til at vi overholder reglerne
I den forbindelse kan nævnes at det drejer sig om alle de data findes på vandværkets
computer, i hard kopies, telefon lister med mere, f. eks. aflæsningslisterne for
vandmålere.
Til sikring af så lidt udbredelse som muligt, har vi straks stoppet videresendelse af
mails til andre end kassereren på nuværende tidspunkt.
Vandværkernes EDB-service, som hidtil har forestået udbetaling af løn efter
anmodning herfra, har nu meddelt at opgaven kan overdrages til DANLØN, med
Vandværkernes EDB-service som indberetter.
Denne ordning er vi nærmest ”tvunget” til at acceptere, da alle andre muligheder vil
være væsentligt dyrere. Hver lønseddel kommer til at koste kr. 20,- plus moms.
*Vandkvalitet
Overskridelse af grænseværdien for nitrit i prøve udtaget i marts 2017, var formentlig
forårsaget af en tilstoppet ventil i det ene filter. Samtlige ventiler i top af filtre er
blevet udskiftet og filtermassen i et filter er efterfyldt. Efter ny indkøringsperiode
blev der på ny udtaget prøver hvor alle parametre overholdt grænseværdierne.
Ved denne prøveudtagning i efteråret blev der endvidere analyseret for desphenylchloridazon. Stoffet kunne ikke spores i analysen.
*Andre Vandværker
Femø Vandværk har i flere perioden leveret vand til Sønderby Vandværk og en lille
sjat til Ll. Strandgård Vandværk.
*Almen oversigt
Der er ny lovgivning omkring ledningsejerregisteret som på sigt skal nedbringe svar
tiden på forespørgsler om ledningers placering, til max. 2 timer.
Der vil blive udarbejde nogle systemer som vandværkerne kan tilføje egne digitale
kort, så opgaven i fremtiden vil blive løst pr. automatik. Kravet lige nu til
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vandværkerne er, at ledningsnettet er digitaliseret, hvilket vores ledningsnet er, men
det vil senere vise sig, om nøjagtigheden står mål med de fremtidige krav.
Den endelige gennemførelse af lovens præmisser skal være afsluttet senest 1. juli
2022.
*Afslutning.
På generalforsamlingen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. De to medlemmer er:
Søren Schack Hansen og Søren Banke som begge er villige til at modtage genvalg.
Afslutningsvis takker bestyrelsen Flemming Westen for godt arbejde i forbindelse
med revisionen af regnskabet.
Flemming Westens kyndige og akkurate revision medførte da også, at
Vandværkernes EDB-service, må ændre nogle ting i det kommende regnskabsår.
Sådan noget giver en vis tryghedsfølelse, at vi og ”vores” har styr på sagerne.
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