
Glumsø Vandværk ordinær generalforsamling 24. marts 2022 kl. 19.00. Kobberstuen, Glumsø Kro. 

Referat. 

1. Valg af dirigent. Formand for vandværket Arne Laugesen foreslog Per Christensen som dirigent. 

Generalforsamlingen godkendte Per Christensen som dirigent. 

Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering i Ugeavisen Næstved 2. 

marts 2022. Dagsorden iflg. Vandværkets vedtægter. Dirigent valgt som stemmetæller. 

I generalforsamlingen deltog 19 stemmeberettigede medlemmer. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning:  

Beretning 

Glumsø Vandværk har haft et travlt år med at videreføre opgaver fra sidste år, og med nye tiltag  

og opgaver for året 2021. Vi har også kunne mærke en del udflytninger/indflytninger som har givet 

sekretæren en del arbejde. En af de større ting vi videreførte var opgaven med den nye boring 4 

på Kaninbjerget. 2. juni satte vi boret i jorden i forsøg på at fremtidssikre vandforsyningen til 

Glumsø´s Borgere og vi havde store forventninger. Desværre gik det ikke efter planen, da vandet 

var for saltholdigt (Clorid) og jordforholdene var for ustabile kaldet (grønsagskalk). Vi har efterflg.    

I samarbejde med Rambøll Ingeniørfirma og Næstved Kommune søgt efter et bedre egnet sted.   

Vi har aftalt et møde med Tybjerggaard, Rambøll og Næstved vedr. en placering på Nødholmsvej 

kort før nr. 22. Lodsejeren har givet tilsagn om et ok, men problemet er sårbarheds-vurderingen 

BNBO, som er sat i værk af Miljøstyrelsen. De nuværende 3 boringer vurderes alle at være 

sårbare og der arbejdes i øjeblikket på, hvordan arealerne skal vurderes og betales for at få  et 

større pesticidfri areal omkring boringerne, hvor der ikke må sprøjtes, men gerne dyrkes.     

 Vi har deltaget i et nyligt Workshop seminar og den 22. marts været til møde i Næstved Kommune 

med en lang række andre Vandværker i vores Kommune, Lodsejere, Vandværksforeningen, samt 

jurister, for at finde en løsning på dyrkningsaftaler med Lodsejerne og hvor det vil være 

Vandværket og byens borgere, som skal afholde omkostningerne til denne beskyttelse. 

Boring nr. 4 vurderer vi som værende vigtig i forlængelse af bestyrelsens løbende arbejde med at 

fremtidssikre vandforsyningen til byen. Derfor planlægger vi også en ny ringledning omkring søen 

som erstatning for den som går under søen. En stabil vandforsyning får også betydning for de nye 

boliger på Søpark Alle´ Spånpladen og for enden af Lærkevej. 

 

Vi har valgt at udskifte store dele af vores software på selve vandværket for at få en bedre cyper 

sikkerhed generelt, sikkerhed mod hacker angreb mv. som i værste fald kunne gå ind og ændre på 

vandkvaliteten. Vi har forsøgsvis lagt Boring 2 på Holmager op i skyen i tilfælde af skader på 

jordledninger m.v. så vi på den måde fortsat kan levere vand, hvis uheldet er ude. 

TDC mener vi evt. har haft en slags hacker angreb på Boring 3 v/Sorøvej idet der kom 83.000 

alarmer på sms, som vi godt nok ikke modtog, men det gjorde TDC, vi har derfor udskiftet 

softwaren i EL-skabet og sat max. på sms i antal og kr. på alle alarmer der vedrører Vandværket, 

så vi langt hurtigere vil opdage udfald som ikke skal være der. Vores overvågning og styring af 



Vandværket (SROén) vedligeholdes i samarbejde med Exergi Automation som også rådgiver på 

sikkerheds- området i lighed med Vandværksforeningen som indhenter erfaring fra andre 

Vandværker. Vandværket har en Smartphone som kan modtage alle alarmer døgnet rundt, 

overvåge anlægget incl. Boring 2 som ligger i skyen, og bruges som kontakt-telefon I dagtimerne. 

Vi har etableret en dataovervågning på Engelstofte Vandværk som får leveret ca. 16.500 m3 vand 

om året fra Glumsø Vandværk, årsagen er, vi gerne hurtigt vil kunne opdage evt. vandbrud på 

deres ledningsnet. 

 

Når vi taler om vandbrud har vi også været igennem hele Elmevej og skiftet stophaner, ventiler og 

andet på vores vej som kunne trænge, et stort, dyrt og omfattende arbejde som hænger sammen 

med leveringssikkerhed og imødegåelse af kommende vandbrud.. Vi overvejer i øjeblikket, hvilket 

område som bliver det næste, som skal have udskiftet gamle installationer. 

Ved denne lejlighed vil vi gerne sige tak til de berørte husstande for deres tålmodighed ved dette 

store grave og udskiftningsarbejde. Der er blevet lukket og åbnet for vandet adskillige gange i dette 

forløb og vi har forsøgt at nå de fleste husstande gennem Facebook, hjemmeside, Glumsø 

Netavis, og evt. brev i postkasse og endelig personlig henvendelse. Det er gået rigtig godt, men er 

omfattende og koster mandetimer, derfor undersøger vi i øjeblikket henvendelse via sms besked 

og hvad det koster. 

 

Spørgsmålet om blødgøring af vand kommer ind imellem op fra brugerne, vores hårdhedsgrad 

ligger omkring 18dh lidt over medium i tabellen. Glumsø Vandværk følger udviklingen og deltager 

løbende i kursus/webinar og videndeler med andre vandværker incl. NK forsyning, som overvejer 

at bygge et nyt vandværk i Faxe/Haslev inden for 5-6 år, da de ligger lidt højere i hårdhed, men de 

får vand fra flere vandværker, og det vil tage lang tid før det får den fulde virkning, og inden da, 

skal problemet med affaldet fra processen løses, da det ikke må udledes i kloaksystemet og derfor 

giver det heller ingen mening at Glumsø Vandværk går videre end at følge med, og uden at bruge 

borgernes penge. NK forsyning er også opmærksom på økonomien, deres vandafgift ligger 

allerede på kr. 17,12 mod vores på 8,13. Skal Glumsø Vandværk gå ind i blødgøring, vil det kræve 

tæt på et nyt vandværk og koste et ikke uvæsentligt mill. beløb som der kun er brugerne til at 

betale og vil kræve en væsentlig højere vandafgift.  Brugerne skal også tage stilling til en ændret 

vandkemi i forbindelse med blødgøringen, som kan have betydning for den enkelte person og 

gamle jernrørs-installationer.  

Vandværkets takstblad er på forbrugsområdet uændret for kommende år og vi forventer at kunne 

klare planlagte udgifter efter det. Når der kommer BNBO udgifter håber vi at kunne betale med 

indtægter fra de nye bebyggelser. Hvis man her kommer til at opleve forsinkelser, kan det betyde 

en forhøjelse i vandafgiften. Fortsætter energikrisen kan det i værste fald også udløse en stigning. 

Til orientering skal takstblad, budget, årsregnskab og større produktionsmæssige ændringer som 

nævnt ovenfor, ny Boring og større ledningsændringer, godkendes af Næstved Kommune.  

På Vandværkets hjemmeside kan man se vores vandanalyser som foretages løbende af Eurofins  

Miljø Vand, og de ligger pænt under grænseværdierne. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for godt udført arbejde i 2021 som i flere tilfælde har krævet en 

ekstra indsats. 

 

Dirigenten bad om kommentarer til beretningen. 



BNBO beskyttelse af vandværkets boringer drøftet. Der blev foreslået solceller. Formanden oplyste at 

BNBO erstatning kan blive 1 mill. for 2 boringer på Holmager. Vandværkets udskiftning af ældre jernrør sker 

over en 8 årig periode i flg. budget. Boringernes levetid blev drøftet. Karlsmindeboring er fra 1976 og 

Holmagerboringerne er fra 1978 og 1990. Der blev stemt for beretningen. Ingen imod. Ingen undlod at 

stemme.  

3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes. 

Revisor fra Revisionsfirmaet Beierholm  gennemgik 2021 regnskab. Regnskabet er påvirket af fejlslagen 

boring. Regnskabet skal gå i nul, hvilket opnås ved underdækning. Der er 500 t i underskud i 2021 pga 

boring. Regnskabets pkt. 5 telefonudgifter og feriepenge funktionærer drøftet. Dirigenten sendte 

regnskabet til godkendelse. Godkendt.  

4. Behandling af indkomne forslag. 

Formanden for vandværket vælges på generalforsamlingen i flg. Vedtægterne. Forsalg om valg af formand 

ved konstituering drøftet.  Forslaget trukket. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5. a På valg r Per Nielsen og Niels Albrechtsen. Begge genvalgt. 

5. b På valg er Ronni Nielsen er valgt som 1. suppleant og Brian Christiansen som 2. suppleant. Genvalgt 

 7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår valg af Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerskab. 

Beierholm valgt. 

Henrik Djurhuus foreslog intern revision. Forslaget ikke imødekommet. 

8. Eventuelt. Henrik Djurhuus kommentar om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder og 

foreløbigt regnskab inden generalforsamlingen.   

Referat godkendt af dirigent Per Christensen. 

 

Glumsø 4. april 2022 

 

 


