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Referat.
1. Valg af dirigent. Formand for vandværket Søren Povlsen foreslog Poul Worch som dirigent.
Generalforsamlingen godkendte Poul Worch som dirigent.
Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering i Ugeavisen Næstved.
I generalforsamlingen deltog 16 stemmeberettigede medlemmer.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Formand for vandværket Søren Povlsen fratræder, hvorefter der skal vælges ny formand.
Dirigenten bytter om på dagsordens pkt. 6 og 5.
2. Bestyrelsens beretning:
Beretning
På driftssiden har vi oplevet et større ledningsbrud som følge af Banedanmark arbejdet. Det sket lige
omkring Påske, men det lykkes at udbedre bruddet relativt hurtigt.
I august oplevede vi under hedebølgen hen under søndag eftermiddag en ekstrem høj udpumpning på et
niveau, så det var vanskeligt for vores pumper at følge med forbruget. Den første tanke var et brud, som
var i gang med at tømme vandværket for vand. I 2018 skete nogenlunde det samme, og her var årsagen et
brud hos Engelstofte Vandværk, som vi levere vand til. Der blev derfor indført et vandingsforbud, og
personale fra Frede Nielsen kontrollerede ledninger, brandhaner gårde samt også Engelstofte Vandværk.
Intet blev fundet og forbruget faldt til normalniveau efter noget tid. Vi har ikke nogen forklaring, men
formodningen er sammenfaldet af hedebølge og mange mennesker retur fra stranden, som tager bad på
samme tid. Vi ved, at noget tilsvarende skete i København.
Vi har også oplevet udfordringer med styringen af boringerne til vandværket. Det kraftige lynnedslag i
februar 2020 beskadigede komponenter på vandværket, så vi mistede forbindelsen til vores boringer. Vi var
derfor nødt til at styre indvindingen manuelt i en periode. Det samme er sket flere gange som følge af TDC’
internet. Med den manuelle styring har vi undgået, at forbrugerne har registreret driftsforstyrrelserne, men
vi laver nu nogle ændringer, der skulle gøre os mindre følsomme over for udfald i internettet.
Vi har fået en henvendelse fra Åsø Vandværk om en mulig overtagelse af deres vandværk. Det er vi dog
umiddelbart ikke indstillet på, da vi ikke føler os sikre på reglerne for en sådan overtagelse. Vi har tilbudt
Åsø Vandværk at levere vand til dem, så de kan nedlægge deres eget vandværk og boring. Vi har
efterfølgende ikke hørt fra Åsø Vandværk.
Miljøstyrelsen foretog i 2020 en landsdækkende screening af flere hundrede vandboringer for stoffet TFA
(trifluoreddikesyre), og stoffet blev fundet i mange boringer landet over. Selv om der endnu ikke er krav om
at teste for stoffet, fik vi alligevel lavet test af vores boringer. Resultatet er, at vores to primære boringer på

Holmaget ikke indeholder TFA, men at boringen på Sorøvej gør det. Denne boring indeholder i forvejen
Chloridazon, hvilket er årsagen til, at indvindingen fra boringen for nogle år siden blev reduceret væsentligt.
Boringen leverer p.t. ca. 1/6 af vores indvinding, og niveauet for Chloridazon på forbrugersiden er
væsentligt under kravværdierne. På grund af den lave indvinding vil TFA niveauet heller ikke giver
problemer i forhold til de forventede kravværdier.
Vi har gennem de seneste 2 år drøftet og fået analyseret muligheden for at etablere en ny vandboring.
Behovet herfor er dels udfordringerne med den mindre gode boring på Sorøvej dels, at vores øvrige 2
boringer på Holmager går på samme råvandsledning til vandværket, som blandt andet løber under søen. Vi
har en nødforbindelse til NK Vand på Vinderupvej, men overførselskapaciteten er begrænset. Vandværket
er derfor sårbart. Vi er nu nået frem til en placering for den nye boring i et hjørne på Kaninbjerget og
arbejdet påbegyndes i slutningen af maj. Det er Rambøll, der har gennemført analyserne for os.
Næstved Kommune har på foranledning af Miljøstyrelsen gennemført en sårbarhedsvurdering af
vandboringerne i kommunen. Vores 3 boringer vurderes alle at være sårbare, og der påbegyndes derfor en
proces i samarbejde med kommunen om, hvorledes beskyttelsen af boringerne og grundvandet kan
forbedres. Dette vil nok betyde drøftelser med lodsejere om mulighede tiltag – måske dyrkningsaftaler. Det
vil være vandværket, der skal afholde omkostningerne til en øget beskyttelse.
Spørgsmålet om blødgøring kommer ind i mellem op fra brugerne, fordi der jo er en del kalk i vandet. Vi
følger med i, hvad der sker på området, og nogle af os har også deltaget i kursus om emnet. Blødgøring af
drikkevand er i Danmark endnu ikke så udbredt, og der er så vidt vi ved mindre end 10 vandværker ud af
landets mere end 2000 vandværker, der i dag blødgøre vandet. Blødgøring er ikke en simpel proces, og der
følger mange omkostninger med. Vi mener ikke, at tiden endnu nu er den rette, men vi følger med på
området. Vi lægger os dermed op af den holdning, som bl.a. NK Vand også har.
Dirigenten bad om kommentarer til beretningen.
Henrik Laursen havde indsigelser i forhold til generalforsamling i 2020.
Dirigenten konstaterede at 2021 generalforsamling var lovlig.
Formandens beretning blev godkendt efter debat.
3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes.
Kasserer i vandværket Per Nielsen gennemgik 2020 regnskab.
Under behandlingen af regnskab blev det fremført at der var tekster på poster i regnskabet, der blev
opfattet som misvisende.
3 medlemmer af generalforsamling kan ikke godkende regnskabet, Henrik Laursen, Andelsboligforen.
Apoteket og Henrik Djurhuus.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Dirigenten konstaterede at bestyrelsen blev opfordret til et mere tydeligt regnskab. Der mangler noter til
regnskab.

Der blev fremført et ønske om et åbent hus arrangement på vandværket.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag til behandling.
6. Valg af formand
Bestyrelsen peger på Arne Laugesen som formand.
Arne Laugesen blev valgt som formand.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5. a Tonny Nymann er valgt til bestyrelsen
5. b Ronni Nielsen er valgt som 1. suppleant og Brian Christiansen som 2. suppleant
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerskab.
Beierholm valgt.
Henrik Djurhuus blev valgt som bilagskontrollant
8. Eventuelt
Der er et ønske om at vandværket holder åbent hus.
Henrik Djurhuus takkede Søren Povlsen for hans år som formand for Glumsø Vandværk.
Referat godkendt af dirigent Poul Worch.

