Bestyrelsens beretning til Holtug Vandværks generalforsamling
den 29. marts 2019

Velkommen til årets generalforsamling i Holtug Vandværk.

Året siden sidste generalforsamling har været et ”underligt” år, men også et år, der på mange
måder stadig har givet udfordringer til Holtug Vandværk og til bestyrelsen.

Fra årets begyndelse har Vandværket haft udfordringer med overskridelser – meget små
overskridelser – på vores obligatoriske vandmålinger. Overskridelser var på Ammonium, Jern,
Kalium og Mangan. I løbet af første kvartal lykkedes det ved mange skylninger at bringe disse
overskridelser under grænseværdierne – på nær med hensyn Ammonium. Dette arbejdede
Christian også på at bringe ned under grænseværdien – men kommunens tålmodighed med
os/vandværket løb ud og inden blev det pålagt bestyrelse at skifte over til levering af vand fra
Store Heddinge Vandværk. Der blev skiftet over den 16. april og siden har Holtug Vandværk været
nedlukket.

Ammonium fjernes/nedsættes ved iltning af råvandet og foregår i vandværkets filtrerer. Derfor
ved/vidste bestyrelsen godt at, hvis vandværkets filtre, der er i meget dårlig forfatning, blev skiftet
kunne overskridelse på Ammonium meget sikkert fjernes. En sådan udskiftning vil anslået koste 2300.000 kroner og så er vandværkets almindelige tilstand stadig meget dårlig og råvandet pumpes
op via en ca. 85 år gammel boring – måske deraf også vores udfordringer med at overholde
grænseværdier på Jern, Kalium og Mangan?? I hvert fald har bestyrelsen ikke ønsket selv at tage
den beslutning at udskifte filtre og bruge flere hundrede tusinde kroner, for at forsøge at fortsætte
vandværkets drift, uden at kunne være sikker på det ikke krævede yderligere store investeringer –
udbedring af vandværkets almindelige tilstand og ikke mindst en eller måske flere boringer.
Investeringer der ikke er og måske heller ikke kan skaffes økonomi til.

Nye filtre og en generel istandsættelse af Holtug Vandværk, forestiller jeg mig, at man forholdsvis
nemt og præcist kan få en pris på. Ubekendt er imidlertid økonomi på en eller flere eventuelle nye
boringer. Vandværket har som sagt en gammel boring fra ca. 1935 og så har vandværket en nyere
boring (ca. 20 år gammel), der kun har været benyttet kortvarigt på grund af kraftig overskridelse
af indhold af nikkel. Der har med boringen været foretaget flere tiltag og forsøg med at fjerne
overskridelse af nikkel uden at det er lykkedes og konklusionen er at det ikke lader sig gøre. Hvor
slår vandværket en ny boring?? Risikerer vi at en sådan ny boring har samme overskridelser
eller/og andre overskridelse??

En ny boring koster ca. 500-700.000 kroner (nogen siger endda en million) og så er udfordringen,
hvor vandværket kan og må slå den. Da Vandværket ikke selv ejer arealer, hvor det kan gøres, skal
det aftales/købes af anden/andre jordbesiddere. Nye regler om at der skal være en sprøjtefri zone
på 300 m omkring en vandværksboring, gør det nok ikke nemmere at få, for eksempel, en
landmand til at stille plads til rådighed for en boring, uden at arealet købes. Her skal det så nok
også tilføjes at landmænd ikke er tilbøjelige til at sælge af deres jord.

Jeg og bestyrelsen vil efter bedste evne svare på alle spørgsmål vedrørende dette, når vi kommer
til punkt 5, indkommende forslag, hvor vi skal prøve at konkluderer på Holtug Vandværks fremtid.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder, et møde med Store Heddinge Vandværk
og en generalforsamling. Årets første 3-4 bestyrelsesmøder, var meget præget af at forholde sig til
vandmålinger med små overskridelser og deraf kommunens stigende krav til at disse skulle fjernes
eller alternativt slå over på Store Heddinge Vand, som vi kalder det i daglig tale. Årets resterende
bestyrelsesmøder har, meget naturligt, hver gang stort set omhandlet Holtug Vandværks fremtid
og forsøg på at frembringe en anbefaling fra bestyrelsen. Jeg mener vi nu har nærmet os en
anbefaling, men mener også at bestyrelsesmedlemmerne, hver for sig, må frembringe deres
anbefaling, når vi kommer til punkt 5 i dagsordenen.

Som i vil kunne se resultatet af, i regnskabet, ved næste punkt i dagsordenen, har Holtug
Vandværk leveret vand til brugerne for kr. 3,75 pr. m3 i henhold til 2018 takstbladet uagtet at
vand, fra 16. april og til 31. december er købt af Store Heddinge Vandværk for kr. 12,24 pr. m3
(inklusive prisen for afkalkning). Det er, og var, naturligvis uholdbart og derfor er 2019 takstbladet
ændret så kubikmeterprisen for vand matcher indkøbsprisen. Denne ændring af taksterne vil I
også kunne se fremgå af opkrævningerne, der netop er udsendt her i marts 2019.

Det var ordene vedrørende bestyrelsens beretning. Spørgsmål til beretningen er meget velkomne
– medens jeg opfordrer til, og beder om, at spørgsmål og dialog vedrørende Holtug Vandværks
fremtid afventer punkt 5.

Tak for opmærksomheden.

