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Bestyrelsens beretning for 2019 ved generalforsamlingen i 2020 

Bestyrelsen har haft endnu et godt og konstruktivt samarbejde i 2019. Vi har en arbejdsform, hvor 

alle medlemmer bidrager til løsning af de mange forskellige opgaver. 

Bestyrelsen har i 2019 arbejdet med følgende større opgaver: 

• Økonomi 

• Vandkvalitet 

• Fremtidssikring af vandværket 

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2019. 

Desuden har bestyrelsen deltaget i diverse møder i forbindelse med medlemskabet af Vandrådet 

for vandværker i Vordingborg Kommune og Danske Vandværker. 

Økonomi 

Regnskabet for 2019 viser en overdækning på godt 123 t.kr. Det betyder at vi har opkrævet 123 

t.kr. mere hos andelshaverne end vi har brugt.  

I 2018 havde vi for første gang i en længere årrække en underdækning. Den var på 46 t.kr.  

Bestyrelsen vurderer, at vi har rigtig mange udgifter foran os, så det er vigtigt at have ressourcerne 

til det i stedet for at skulle optage lån. Overdækningen anses således for forsvarlig, især da den 

ikke er opstået ved at hæve taksten, men ved at sænke udgifterne. 

Vores investeringer er lave og det betyder også at vandværkets værdi falder og afskrivningerne 

falder. Når afskrivningerne falder stiger overdækningen. 

Fremtidssikring af vandværket 

I 2019 har bestyrelsen fortsat arbejdet med at fremtidssikre vandværket. Arbejdet startede i 

foråret 2019 og på generalforsamlingen blev der givet en orientering om, hvordan bestyrelsen 

havde tænkt sig at gribe opgaven an. 

For yderligere uddybning og opdatering vedrørende fremtidssikring af vandværket, se venligst 

bilag til punkt 9 Orientering omkring bestyrelsens arbejde med fremtidssikring af vandværk og 

ledningsnet. 

Arbejdet er ikke færdigt, så bestyrelsen arbejder videre med forskellige scenarier. Når bestyrelsens 

arbejde er færdigt, vil forskellige scenarier med beskrivelse af tekniske organisatoriske og 

økonomiske konsekvenser for vandværket og andelshaverne blive fremlagt på en 

generalforsamling til endelig beslutning. 
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Vandkvalitet 

Igen i 2019 fik vi konstateret et mindre indhold af coliforme bakterier i vores vand. Bakterierne er 

jordbakterier, som nemt kan komme i vandet, hvis der er en lille utæthed, eller hvis der har været 

åbent til vandet i forbindelse med en reparation. Vi fik dog hurtigt løst problemet og niveauet for 

jordbakterierne var meget lavt. For yderligere oplysninger om vandkvaliteten henvises til vores 

hjemmeside, hvor der er et link til de analyser, der tages af vandet. 

Investeringsplan 

Vi har valgt en passiv fremskrivning af investeringsplanen, da det først giver mening at revidere 

den, når vi har besluttet, hvordan fremtidssikringen af værket skal ske. 

Godkendelse af takstblad for 2020 

Vores takstblad for 2020, som var blevet godkendt på generalforsamlingen i 2018, har vi 

efterfølgende indsendt til godkendelse hos Vordingborg Kommune, og vi har efterfølgende 

modtaget godkendelsen.  

Ledningsbrud 

Der har i 2019 været i alt 2 brud på vandværkets ledninger. Det var på Solbærvej 8 i juli og Figenvej 

5 i oktober.  Vi forsøger i bestyrelsen at holde godt øje med, om der opstår ledningsbrud nogen 

steder. Hvis man konstaterer manglende vand eller observerer utætheder eller har mistanke om 

ledningsbrud, så opfordres man til at kontakte en fra bestyrelsen eller VVS installatør Lars Nielsen 

på telefon 55 37 04 85 hurtigst muligt. 

Vandets hårdhed 

Vi har fortsat forespørgsler til vandets hårdhed. Vandets hårdhedsgrad er (bestemt af mængden af 

kalk og magnesium i vandet) 17,3 odH, hvilket svarer til temmelig hårdt (12-18). 

Samarbejdet med ekstern revisor 

Samarbejdet mellem vores eksterne revisor og vores kasserer fungerer godt. 

Hjemmesiden 

Vi vil gerne opfordre alle vores andelshavere til at bruge vores hjemmeside www.bbstrandvand.dk 

Det er her vi indkalder til generalforsamling, lægger regnskaber m.m. og her kan I også se, hvordan 

I kommer i kontakt med bestyrelsen. Datoen for generalforsamlingen fremgår dog også af 

opkrævningen i januar, og vi udsender desuden en SMS.  

SMS tjeneste 

Vi har mulighed for at udsende en SMS til alle ejere af ejendomme, som er tilmeldt med en 

adresse i vores forsyningsområde. Vi sender SMS ud i tilfælde af problemer med vandet, eller en 

http://www.bbstrandvand.dk/
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opfordring til at komme til generalforsamling eller at huske at aflæse måleren. Undtaget herfra er: 

firmatelefoner, telefoner med taletidskort, udenlandske numre, hemmelige numre og udeladte 

numre. I disse tilfælde kan man selv tilmelde sig SMS-tjenesten ved at gå ind på hjemmesiden. Vi 

vil gerne opfordre alle til dette. 

 

På bestyrelsens vegne 

Marianne Andersen 

Formand 

 

 


