Bestyrelsens beretning til Holtug Vandværks generalforsamling
den 23. marts 2018

Året siden sidste generalforsamling har været et godt år, men også et år der på mange måder har
givet udfordringer til Holtug Vandværk og til bestyrelsen.
Vi havde den store sorg at miste Vandværkets mangeårige bestyrelsesmedlem og formand, Ole
Anker, der jo som bekendt den 24. juli tabte kampen til folkesygdommen kræft.
Jeg beder jer rejse jer, så vi sammen kan mindes Ole og sende tanker til Ole’s familie, med et
øjebliks stilhed.

Æret være Ole’s minde.

Ole deltog p. gr. a sin sygdom ikke ved sidste års generalforsamling og ved bestyrelsens første og
konstituerende møde meldte Ole også fra af samme grund. Ole havde dog givet tilsagn om at han
ønskede at fortsætte som formand for vandværket, så bestyrelsen konstituerede sig med Ole som
formand, undertegnede som næstformand, Birthe som kasserer og Jens som sekretær.

Spørgeskemaer vedr. Kalkknuser gav ca. 25 tilbagemeldinger, som udviste delte meninger om
forsøget/prøveopsætningen. Som bestyrelsen fik i opdrag af sidste års GF, blev der rettet
forespørgsel til firmaet om en forlængelse af forsøget – eventuelt ved leje/leasing. Firmaet vente
tilbage med en pris/tilbud for leasing som var urimelig høj. Bestyrelsen svarede aldrig på tilbuddet
og firmaet fulgte aldrig op på deres ”tilbud”, så der blev aldrig indgået en aftale om leje/leasing. Af
vel almindelig slendrian fra begge sider sad Kalkknuseren fortsat opsat på Vandværket helt frem til
december 2017, hvor vi endelig bad firmaet om at nedtage den. Efterfølgende har firmaet fremsat
et krav (sendt en faktura) på ca. kr. 41.000 for leasing fra april til december 2017. Denne har vi
flere gange, og senest efter sidste bestyrelsesmøde, slut februar, pure afvist med henvisning til at
der på intet tidspunkt er indgået en aftale om leje eller leasing. Siden har vi intet hørt men jeg og
bestyrelsen og dog ikke sikker på at det stopper her. Vi kan nu kun afvente et eventuelt modsvar.

Henover forår og sommer var der forskellige nye tilslutninger på Strandvejen og på Mosevejen.

Da Vandværket mistede sin formand i juli, måtte bestyrelsen ved sit første møde derefter, i midt
august, foretage en om konstituering. Undertegnede blev ny formand, Christian ny næstformand
og 1. suppleanten Poul indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem.

Midt på sommeren lavede et gravefirma der arbejdede for KLAR Forsyning på få dage tre brud på
vandværkets vandledning på Strandvejen ned mod Bøgeskoven. Vandværket ved/Jens og
Christian, tog affære og fik alle tre gange hurtigst muligt genetableret vandforsyningen.
Udbedringen af de tre brud kostede ca. kr. 20.000 – en regning der efterfølgende blev videresendt
til gravefirmaet (Munchs), som meget hurtigt afviste at betale, med henvisning til at de mente at
kortoplysninger om ledningsnettet ikke stemte overens med virkeligheden. Det var vi ikke enige
med dem i og har brugt meget tid på dialog/diskussion (og mangel på samme) frem og tilbage,
indtil sagen for et par uger siden blev forliget med at Munchs betaler 50 %.

Hele året har vi haft udfordringer med overskridelse – meget små overskridelse – på vores
obligatoriske vandmålinger. Overskridelserne er på Ammonium (0,064 mg/L – 0,05), Jern (0,14 –
0,10), Kalium (14 – 10), Mangan (0,024 – 0,02). Det er ifølge Christian vandværkets filtrer der er
problemet og de skal skiftes, hvis vi skal have rigtig og blivende bugt med de meget små og
svingende overskridelser. En udgift som nemt render op i 300.000,- kroner. Derefter har vi stadig
kun en boring til at forsyne vandværket – og vel at mærke en ældre og meget bedaget boring, som
man ikke kan forvente, vil holde langt ud i fremtiden. Vi blev af kommunen pålagt ekstra
vandmålinger for at tjekke op på overskridelserne. Tidligere har amtet og nu er det regionen, der
hvor tidligere Holtug Losseplads lå, foretaget målinger i et par brønde/boringer for at tjekke for
TCE (trichlorethylen). Målingerne her har været faldende og Kommunen bad på vegne af Regionen
om at vi fik målt for TCE i vores drikkevand, da Regionen, hvis disse målinger fortsat viste fald,
påtænkte at stoppe med disse kontrolmålinger i deres egen brønde. Ved samme lejlighed bad
Kommunen om at vi tjekkede for Desphenyl-Chloridazon. Det er det sprøjtemiddel/pesticider, der
er meget omtalt lige for tiden og som er fundet i drikkevandet på flere vandværker. Vores måling
var lykkeligvis negativ.
Da vandværket forsyner en restaurant, valgte kommunen i oktober at orientere fødevarestyrelsen
om de før nævnte overskridelserne. Svar kom fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det vil jeg læse
op.

Stevns Kommune orienterede med mail den 22-09-2017 om, at der i en årrække har være
problemer med vandkvaliteten fra Holtug Vandværk. Det oplyses, at vandværket ved forskellige
tiltag har forsøgt at forbedre vandkvaliteten, og at overskridelserne vurderes at skyldes dårligt
fungerende filtre. I mail af 08-01-2018 oplyser kommunen, at vandværket i marts får afklaret om
det skal overtages af et andet vandværk eller investere i et nyt filteranlæg.

I en vandprøve fra en rentvandshane på vandværket fra den 13-09-2017 påvises overskridelser af
følgende parametre: Turbiditet 1,8 FTU (kravværdien ved forbrugeres taphane er 1 FTU),
ammonium 0,098 mg/l (kravværdi ved forbrugers taphane er 0,05 mg/l), jern 0,22 mg/l (kravværdi

ved forbrugers taphane er 0,2 mg/l), kalium 11 mg/l (kravværdi er udgået i
drikkevandsbekendtgørelsen, tidligere kravværdi var 10 mg/l) og mangan 0,023 mg/l (kravværdi
ved forbrugers taphane er 0,05 mg/l).

Sundhedsfaglig vurdering
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at vandkvaliteten på vandværket ikke aktuelt udgør et
sundhedsmæssigt problem, dog skal man være opmærksom på at forhøjet ammonium kan
medføre en række afledte problemer, bl.a. ved omdannelse til nitrit i ledningsnettet,
metalafgivelse i vandinstallationer og problemer med forhøjet kimtal. Vi bemærker, at
kvalitetskriterierne til drikkevand i en årrække ikke har været overholdt, hvilket ikke er
acceptabelt. Der skal derfor foretages tiltag til forbedring af vandkvaliteten hurtigst muligt. Vi
anbefaler, at vandkvaliteten ved forbrugers taphane følges ved et skærpet kontrolprogram i
perioden frem til en varig løsning, er fundet. Såfremt der påvises overskridelser af vandkvaliteten
ved forbrugernes taphaner, må sagen revurderes.

Summa summarum er at ”noget skal gøres” og det ”noget” skal gå forholdsvis stærkt.

Som jeg ser det er der 3 scenarier (man kan sikkert finde flere):

1. Holtug vandværk fortsætter som hidtil og bevarer den fulde lokale selvbestemmelse med
egen bestyrelse, en vandværksbestyrer og andelshavere. Det forudsætter at vi investerer i
nye filtrerer og ”andet” der er nødvendig for at opnå gyldige vandmålinger og at vi er
indstillet på at slå en eller måske flere nye boringer, hvis/når den eksisterende boring er
udtjent (faktisk ved vi ikke om udfordringerne med overskridelser forsvinder alene ved nye
filtrer eller det er en kombination af boringen og filtrene). Vandværkets likviditet pt. kan
måske klare nye filtre og en ny boring – men derefter skal yderligere investeringer og
boringer ske ved opkrævning af ekstrabetaling hos andelshaverne.
2. Holtug Vandværk køber råvand hos Store Heddinge Vandværk. Vi bevarer stadig den fulde
lokale selvbestemmelse med egen bestyrelse, en vandværksbestyrer og andelshavere. Der
skal stadig investeres i nye filtre, men usikkerhed med boringer er elimineret. Vandet
bliver lidt dyrere og vi hænger stadig på alt det administrative.
3. Holtug Vandværk nedlægges og andelshaverne tilsluttes Store Heddinge Vandværk.
Vandet bliver noget dyrere blandt andet på grund af at de trækker kalk ud af vandet. Den
lokale selvbestemmelse forsvinder (andelshavere fra Holtug kan på lige fod med alle Store
Heddinge Vandværks andelshavere stille op til bestyrelsen og gøre deres indflydelse
gældende). Ingen lokal administration og ingen pasning og vedligehold af et vandværk.

Der kan findes og oplistes mange flere plusser og minusser ved hvert enkelt af de 3 scenarier.

Jeg ser ikke at en bestyrelse kan beslutte nogen af de 3 scenarier før andelshaverne er blevet
spurgt på en generalforsamling og enten har truffet en beslutning om en vej videre eller givet
bestyrelsen og/eller eventuelt en arbejdsgruppe mandat til at gå videre med et eller flere
scenarier.
Da det ikke er et dagsordenspunkt i dag, er det derfor er min anbefaling at bestyrelsen, snarest
efter at have haft et møde med Store Heddinge Vandværk, indkalder til en ekstraordinær GF, med
det ene punkt at tage stilling til Holtug Vandværks fortsættelse på den ene eller anden måde eller
nedlæggelse og sammenlægning med Store Heddinge Vandværk.

