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Bestyrelsens beretning for  

perioden 28. april 2018 til 27. april 2019 

*Bestyrelsesmøder: 

17. maj 2018 - (Konstituering) - 3. november 2018 – 16. marts 2019. 

*Bestyrelsen: 

På generalforsamlingen d. 28. april 2018 var Søren Schack Hansen og Søren Banke 

på valg. Begge blev genvalgt. 

Som 1. suppleant blev Palle Marguar Larsen genvalgt. 

Som 2. suppleant blev Pia Køppen nyvalgt. 

Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 17. maj således: 

Formand: Hans Jakob Varming, Næstformand Søren Schack Hansen, Sekretær Svend 

Aage Christensen. Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Beck og Søren Banke. 

Den nye driftsleder der skulle være tiltrådt den 1. juli 2018 frasagde sig stillingen og 

Vagn Pedersen fortsatte derfor som driftsleder frem til 31. december 2018. 

Christine Grube Pedersen gav tilsagn om at påtage sig opgaven som Driftsleder og 

gennemførte de 2 obligatoriske kurser i efteråret 2018.  

Christine tiltrådte stillingen den 1. januar 2019 efter en indkøringsperiode på 3 

måneder fra 1. oktober 2018. 

Opgaven som kasserer er fortsat blevet udført af Vagn Pedersen og foreløbig 

forlænget til udgangen af 2019. 

På bestyrelsesmødet d. 16. marts 2019 er det endeligt besluttet, at Vagn Pedersen 

fortsat bistår formanden med diverse administrationsopgaver. 

Denne ordning fortsætter til formandens endelige overtagelse heraf. 

  

*Årets Drift. 

På baggrund af emner nævnt på generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen besluttet 

følgende:  

Mht. sammenlægning af vandværkerne på øen, vil bestyrelsen afvente en mere 

positiv udvikling på området. 

Mht. Blødgøring af vandværksvandet, foretager bestyrelsen sig ikke noget på 

nuværende tidspunkt, men følger udviklingen på området. Årsagen er, at der ikke 



findes anlæg, som kan etableres på små vandværker uden kontinuerlig indpumpning 

fra boringerne. 

Græsarealet omkring den nye boring, er blevet klippet af Lolland Kommune iht. 

kontrakt. 

Ordningen fortsætter i 2019.  

Overvågningen af Vandværket sker nu ved hjælp af Team Viewer som bestyrelsen 

kan tilgå ved hjælp af det gratis program, men Vandværket skal have et abonnement 

til systemet. 

Abonnementet er etableret med opstart i begyndelsen af januar 2019.  

Ny lovgivning på området for udskiftning af vandmålere gør, at den forestående 

udskiftning af vandmålere i 2019, kan udskydes til 2022. 

Kortgrundlaget for ledningsnettet skal justeres således, at de digitale kort over 

ledningsnettet, medtager de nye krav i henhold til bekendtgørelsen. 

Landinspektøren arbejder pt. på sagen, så kortgrundlaget opfylder de nye krav. 

 

*Hjemmesiden. 

Femø Beboerforening har etableret en ny hjemmeside her i starten af 2019. 

Femø Vandværk kan fortsat have diverse oplysninger på denne hjemmeside, hvilket 

Vandværket påskønner rigtigt meget. 

Opdateringen af indholdet omkring Femø Vandværk er igangværende og vil for de 

fleste dokumenters vedkommende være på plads omkring den 12. april 2019. 

Ledningsnettet som tidligere har været tilgængelig på hjemmesiden, afventer 

udspillet fra Landinspektøren, men forventes igen at være tilgængelig i foråret 2019.  

 

*Regnskab og budget. 

Bestyrelsen har meget ofte drøftet muligheden for at nedsætte det faste bidrag for 

forbrugerne. 

På den baggrund har bestyrelsen på sit møde d. 3. november foreslået en nedsættelse 

af det faste bidrag fra kr. 1.900,- årligt til kr. 1.600,- årligt. 

Denne beslutning medfører en bevidst underdækning på regnskabet som dækkes af 

kassebeholdning, idet det skønnes, at den nuværende kassebeholdning er tilstrækkelig 

til at modstå evt. uforudsete udgifter. 

Underdækningen er godkendt af Lolland Kommune og forventes naturligvis 

godkendt under punktet budget på generalforsamlingen. 

Skulle den økonomiske udvikling ændre sig i de kommende år, på baggrund af 

nedsættelsen, kan det blive nødvendigt igen at ændre på det faste bidrag. 



 

*Lolland Kommune. 

Ny prøveudtagningsplan er udarbejdet. 

Bestyrelsen har godkendt, at der i forbindelse med prøveudtagningerne udtages en      

” lille flushprøve ” , som skal medvirke til at fastslå, om en evt. forurening stammer 

fra ledningsnettet eller forbrugerens installation. 

Den nye prøveudtagningsplan er fremsendt til EUROFINS, som er Vandværkets 

prøveudtager og laboratorium, og dermed indarbejdet i de fremtidige rutiner.  

 

*Vandværkernes EDB-service. 

Samarbejdet med Vandværkernes EDB-service fungerer tilfredsstillende. 

I forbindelse med at SKAT har ændret terminer for indberetning af løn til månedsvis 

indberetning, selv om lønudbetalingen er 0 kr., har kassereren sikret sig, at vores 

partner på lønområdet DATALØN overholder den nye praksis, hvilket er bekræftet. 

 

*Vandkvalitet 

Ved prøveudtagning i efteråret 2018 blev der konstateret forhøjet indhold af 

ammonium og nitrit ved afgang vandværk, men ikke ved tapsted hos forbruger. 

Efter aftale med tilsynsmyndigheden Lolland Kommune, blev skyllemængden ved 

filterskylning nedsat fra ca. 2 m3 til godt 1 m3, da det ikke var muligt, at ændre på 

styretavlen til 14-dages interval. 

Fornyet prøveudtagning d. 9. januar 2019 overholdt alle grænseværdier. 

På baggrund af den nye prøveudtagningsplan, har Vandværket udpeget 2 adresser hos 

forbrugerne til prøveudtagning, nemlig Kongevejen 5 og Askhavnsvej 80. 

Ved endnu en prøveudtagning d. 20. februar 2019 hos forbruger Askhavnsvej 80, 

blev der konstateret en overskridelse af værdien for ”enterokokker” idet der blev målt 

1 CFU/100 ml. 

Ny påbudt prøveudtagning d. 5. marts 2019, fra afgang vandværk og hos forbruger, 

for at fastslå om der reelt var en forurening og hvor den i givet fald stammede fra, 

viste ingen overskridelser af grænseværdierne, med andre ord, overholdt prøverne 

alle kravværdier der angives i Miljø- og Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1068 

af 23. august 2018. 

 

*Andre Vandværker 

Femø Vandværk har i flere perioden leveret vand til Sønderby Vandværk, men har 

ikke leveret vand til Lille Strandgård Vandværk. 



 

*Almen oversigt 

Femø Vandværk har i starten af 2019 tilsluttet en ny forbruger, Kongevejen 13 

således at antal forbrugere nu er oppe på 91. 

Vandværkets el-tavler er blevet termograferet i januar 2019, hvilket er en lovbefalet 

opgave som skal udføres hvert 2. år. 

Rapporten fra årets termografering konkluderer: Ingen fejl fundet. 

  

*Afslutning. 

På generalforsamlingen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.  

De tre medlemmer er: Hans Jakob Varming og Flemming Bech som begge er villige 

til at modtage genvalg, samt Svend Aage Christensen som ikke ønsker genvalg. 

Vandværkets revisor Flemming Westen har revideret regnskabet og har kun en enkelt 

bemærkning nemlig, at de 2 borepumper som er på lager, burde medtages på 

afskrivningerne. 

Kassereren taler med Vandværkernes EDB-service om dette spørgsmål. 

Bestyrelsen takker Flemming Westen for godt revisorarbejde. 

På baggrund af sidste års udmeldinger vil bestyrelsen gerne udtale en tak for godt 

internt samarbejde i det forløbne år, og en særlig tak til Christine Grube Pedersen for 

at have påtaget sig opgaven som Driftsleder. 


