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Generalforsamling 2022

Bestyrelsens beretning
Ore Vandværk har 593 andelshavere, heraf er 113 ikke-forbrugende pr. 31/12 2021
Der er i alt oppumpet 31.763 m³ fra vandværkets 3 boringer.
Derudover har vi modtaget 71 m³ fra Aastrup Vandværk og købt 70 m³ fra Guldborgsund Forsyning.
Vi har solgt 7.390 m³ til Næsgaard, udpumpet 23.763 m³ til forbrugerne og brugt 629 m³ til filterskyl.
Det giver en difference på 122 m³, svarende til et spild på 0,5 %. Det må siges at være meget
tilfredsstillende.
Der er indberettet vandforbrug og antal andelshavere til Guldborgsund kommune.
I gennemsnit brugte helårshuse 65 m³/år og sommerhusene brugte ca. 30 m³/år. Der har været et højere
gennemsnitsforbrug i sommerhusene i 2021 end forventet, det skyldes sandsynligvis at sommerhusene har
været beboet i længere perioder pga. coronanedlukningerne.
Der har ikke været kommunalt tilsyn i 2021.
Der har været et elforbrug på i alt 30.646 kWh i 2021 fordelt med 21773 kWh på vandværket og 8873kWh
på Aastrupvej, det svaret til et forbrug på ca. 0,96 kWh/m³ oppumpet vand.
Der er udtaget de lovpligtige vandprøver samt to opfølgende prøver.
I november blev der taget prøve uden anmærkninger på vandværket, samt en prøve hos en forbruger. Her
var der forhøjet jernindhold, og der blev derfor taget en opfølgende prøve. Den var uden anmærkninger.
I marts 2022 er der taget stor prøve hos forbruger, den var uden anmærkninger. Prøven på vandværket var
overskredet for ammonium og nitrit, en opfølgende prøve var uden anmærkninger. Iltindholdet i vandet er
generelt lidt lavt, en problemstilling bestyrelsen vil søge at finde en løsning på.
Der har ikke været større arbejder i 2021, men der er sat nye målerbrønde på 12 grunde, primært i
sommerhusområdet. Der er nedtaget en måler i perioden.
Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder, og der er udsendt 3 nyhedsbreve fra formanden til bestyrelsen.
Desværre har vi måttet sige farvel til Jess Andersen pga. sygdom, i stedet er Kurt Jensen tiltrådt bestyrelsen.
Vandværket har været repræsenteret ved årsmøde i Vandrådet og 3 kurser og 2 webinarer vedrørende
BNBO.
BNBO er forkortelsen for beskyttelsesnære boringsområder, og alle vores boringer skal beskyttes. Det
betyder, at der indenfor de angivne områder ikke må sprøjtes med pesticider.
Ved boring 2 er området 5026 m², ved boring 3 er det 14.530 m² og ved boring 4 er det 19.332 m². Der er 4
berørte lodsejere.
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Lodsejerne skal kompenseres for deres tab. Bestyrelsen er i dialog med alle berørte lodsejere, og vi tror på,
at vi kan indgå frivillige aftaler. Forhandlingerne skal være afsluttet i 2022, og sprøjteforbuddet træder i
kraft fra 1/1 2023.
Det kan ikke undgås, at det vil få indflydelse på prisen på vand. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt
ikke taget stilling til, hvordan udgiften skal fordeles på forbrugerne, idet vi ikke kender omfanget af
erstatningerne.
Bestyrelsen har besluttet at udskifte vandmålerne i Kongsnæsudstykningen. Der udskiftes til analoge
målere. Pt. mangler der at blive skiftet ca. 60 målere, de er i restordre og kommer i løbet af et par uger.
Planen er efterfølgende, at næste gang der skal skiftes målere, skiftes der hos samtlige forbrugere til
elektroniske målere. Dette skal efter planen være sket inden udgangen af 2029.
I forbindelse med, at Arne stoppede som formand, har Vandværket fået ny mailadresse og nyt
telefonnummer, som ikke er knyttet op på en enkelt person.
Til slut vil jeg gerne takke Steen T Hansen for arbejdet på vandværket og den bistand han har givet mig som
ny formand. Uden hans hjælp var det ikke gået.
Tak til Arne for at have været til rådighed, når jeg havde brug for det, og tak for arbejdet med at holde
vores områder pæne. Dette arbejde samt rengøring på vandværket overtages nu af Morten Nielsen.
Endelig skal der også lyde en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

