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Stamoplysninger
Virksomhed:

Andelsselskabet Magleby Vandværk
Klintholm Havnevej 26, Magleby
4791 Borre

CVR-nummer
Stiftelsesdato:
Hjemsted:
Regnskabsår:

18 58 47 19
26. april 1939
Vordingborg Kommune
1. januar – 31. december

Bestyrelse:

Tommy P. Larsen, formand
Keld Larsen, næstformand
Claus F. Jensen, kasserer
Ib Widriksen, bestyrelsesmedlem
Bjarne Larsen, bestyrelsesmedlem

Revision:

ReviVision I/S
Storegade 1
4780 Stege

Pengeinstitutter:

Danske Bank A/S
Vordingborg Afdeling
Algade 61
4760 Vordingborg
A/S Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege
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Ekstern revisors påtegning
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Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning
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Bestyrelsens beretning
Året 2017 har generelt været et godt år for vandværket, hvor der er blevet leveret ca. 41.872 m3 vand til de
i alt 428 medlemmer, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste år.
Der har i løbet året været forskellige ”udfordringer” på grund af aldrende udstyr af forskellig art, der dels
har været nødvendig at reparere på og som dels har været nødvendigt af udskifte med nyt.
Med baggrund i vores smukt kuperede natur har vi behov for at ændre på trykket i vandledningerne visse
steder, og to af disse trykforøger-installationer er blevet udskiftet med nyt up-to-date udstyr.
Endvidere har vi på selve vandværket haft nogle enheder, der har fejlet og som ligeledes er blevet udskiftet
med nyt. Vi har samtidig fået efterset en del øvrigt udstyr, så vi har en vis sikkerhed for, at vi ikke vil
komme ud for ”overraskelser” i nær fremtid.
Sommeren 2017 var på flere måder lidt ”anderledes” – i hvert fald var den meget våd, og det er særdeles
befordrende for nogle små insekter, der af og til dukker op de mest overraskende steder.
Vi var i 2 omgange uheldige at få myg/myggelarver på besøg i filtrene på vandværket, hvilket meget hurtigt
giver en påvirkning af vandet med forøgede kimtal til følge.
Begge gange har vi derfor været nødt til at foretage en rengøring og desinficering af såvel filtre som tanke,
som i begge tilfælde hurtigt har fået vandet tilbage til normal status igen.
Efterfølgende har vi gennemgået installationer og bygning for utætheder for at forebygge fremtidige
lignende tilfælde.
På trods af disse forskellige episoder, er det dog lykkedes at opretholde en konstant vandleverance året
igennem – på nær en enkelt ikke-planlagt afbrydelse i eftersommeren på ca. ½ time (lige omkring
aftensmad-tidspunktet!), hvor pumperne, der sørger for at fylde vand i ledningsnettet, var stået af!
Men i denne sammenhæng – som i mange andre – kan vi glæde os over at have en række stabile og
dygtige samarbejdspartnere, der stiller op med kort varsel for at assistere os.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har i 2017 fået installeret en ny afblæsnings-/iltningsinstallation på vandværket til afløsning for den
eksisterende, der bestod af 2 betonkar, der efterhånden var så meget præget af ”tidens tand”, at betonen
var begyndt at smuldre, hvilket ikke er godt, da det kan medføre urenheder, der igen kan bevirke forhøjede
kimtal.
Det nye udstyr kunne installeres på en ledig plads i iltningsrummet, så der ikke undervejs var behov for at
afbryde for vandforsyningen.
Udstyret har nu kørt i 4-5 måneder og ser ud til helt at fungere efter hensigten – efter nogle mindre
justeringer.
Styringen af vandværket sker via det IT-system, der blev leveret til os i 2007 og som har kørt fint lige siden.
Vi fik sidste år opgraderet systemet til den nyeste version, der blandt andet betyder, at de personer, der
varetager overvågningen af vandforsyningen, dels bliver adviseret via sms omkring opståede fejlsituationer
på værket og dels har fået mulighed for at følge vandværkets funktioner på telefon og/eller tablet.
Yderligere kan en hel del justeringer foretages via fjernstyring fra computer uden akut behov for fysisk at
være til stede på vandværket, hvilket naturligvis giver god mulighed for at agere hurtigt ved opståede fejl.
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Der har året igennem været forskellige mindre reparationer på ledningsnettet og så har vi i løbet af
sommeren foretaget en udvidelse / omlægning af ledningerne i forbindelse med en større udvidelse af
landbrugsejendommen på Risbækvej.
I den forbindelse har vi fået ajourført nogle ledningsregistreringer i det digitale ledningssystem, hvor det
viste sig, at der var nogle fejl og mangler.
I årets sidste måneder har vi fået udskiftet de resterende ældre vandmålere til nye, elektroniske målere, og
vi er nu helt inddækket med elektroniske målere, hvilket giver os store fordele såvel i forbindelse med de
årlige aflæsninger som ved konstatering af et utilsigtet forhøjet vandforbrug.
Vi kan derfor nu med mellemrum ved en kørsel rundt i området på 2-3 tre timer foretage en
kontrolaflæsning af målerne, hvorved vi umiddelbart kan afsløre eventuelle utætheder i de enkelte
ejendomme.
Disse kontrolaflæsninger foretages, hvis vi har mistanke om et for højt forbrug samt fast 2-3 gange årligt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vinterperioderne først og sidst på året viste sig fra sin ”pæne” side, og vi har i 2017 været forskånet for
væsentlige frostskader på ledningsnettet, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med, idet disse typer af
skader dels kan være vanskelige at lokalisere og dels kan give større gener for de ramte forbrugere.
Det kan dog tilføjes, at der i starten af 2018 har været nogle brud i forbindelse med vintervejret i
februar/marts måned.
I 2017 dukkede der hen over sommeren en situation op forskellige steder i landet, hvor pesticidet
desphenyl-chloridazon blev afsløret i drikkevandet.
Dette vakte naturligt røre viden omkring og medførte senere på året, at alle drikkevandsforsyninger blev
pålagt at undersøge drikkevandet for indhold at pesticidet.
Pesticidet, blev brugt i stort omfang i perioden 1960-96 som sprøjtemiddel på marker, hvor der blev dyrket
foderroer, rødbeder og løg, og det var derfor med en vis frygt, vi også fik testet vandet fra vore boringer.
Vi fik analyseret vandet såvel fra alle vore boringer som i vandledningerne og kunne heldigvis konstatere,
at der ikke var spor af stoffet hos os.
Det vil jo nok ikke være overraskende, hvis der hen ad vejen også dukker nye ”udfordringer” af denne art
op, og vi vil i så fald følge op herpå og foretage de nødvendige skridt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi havde sidste år planlagt at starte på at etablere nødforbindelser imellem os og vore nabovandværker
ultimo 2017, men af flere årsager – blandt andet nogle ”udfordringer” hen over sommeren og efteråret hos
nogle af nabo-vandværkerne – blev projektet sat på ”stand by” frem til starten af i år.
Vi har aftalt at mødes igen i april måned og håber så at kunne få startet op med noget mere konkret i løbet
af sommeren / efteråret i år.
Som det ligeledes var tilfældet, da vi mødtes sidste år, vil vi igen kigge på andre muligheder for at
samarbejde – med en fælles udnyttelse af de erfaringer, vi hver især drager af forskellige oplevelser
omkring vandværkernes daglige drift, vedligeholdelse, udvidelser, samarbejde med leverandører og
offentlige myndigheder og meget mere.
Det må konstateres, at antallet af forsyningsenheder inden for vandsektoren i disse år bliver færre – og
større – og vi skal derfor også være indstillet på, at denne tendens også vil komme til at gælde for vores
område.
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Der vil uden tvivl også være fordele ved et tættere samarbejde, der måske på sigt kan medføre en egentlig
sammenlægning af de mindre enheder, vi er i dag, men vi må nødvendigvis også er kende, at der vil kunne
være rigtig mange opgaver/udfordringer forbundet hermed.
Udfordringerne vil strække sig fra de rent tekniske og økonomiske forhold til de sociale aspekter, hvor det i
nogle sammenhænge muligvis kan være vanskeligt at gøre sig fri af nogle bånd.
Der vil derfor blive arbejdet videre ud fra disse møder og arrangeret et nyt opfølgningsmøde medio maj
måned, hvor konkrete tal kommer på bordet – med henblik på at få sat gang i processen hurtigst muligt.
Vi håber, at etablering af én eller flere nødforsyningslinjer vil blive påbegyndt inden for det næste halve år
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forventningerne til det kommende år er, at vi nok vil øge leverancerne, da områdets største
landbrugsejendom med dyrehold ved årsskifte 2017/18 har taget en større udvidelse i brug.
Endvidere kan det tænkes, at de planlagte aktiviteter i i området omkring Klintholm Havn vil kunne forøge
forbruget.
Vandværket vil fortsat have kapacitet nok til en vis forøgelse i vandleverancerne, men vi skal dog være
opmærksom på, at der for vore nuværende boringer er grænser for, hvor store mængder vand, der kan
hentes, hvorfor der er en god fornuft i at tænke på udvidelsesmuligheder fremadrettet.
Vi har fortsat et velkørende vandværk og vi henter vores vand fra 3 velfungerende boringer, hvoraf den
ældste boring, der fortsat fungerer fuldt ud tilfredsstillende, er fra det oprindelige vandværks start (på
Klintevej 479 i Magleby).
Dog er det fortsat tanken, at den ældste boring inden for de nærmeste få år vil blive renoveret, da vi må
forvente, at den ”fremskredne alder” for denne ældste boring (næsten 80 år) vil betyde, at den nok vil
kunne give problemer inden for en overskuelig fremtid.
For at udvise rettidig omhu med hensyn til fremtidens vandforsyning er tanken endvidere at etablere en ny
boring i løbet af de kommende 2-4 år, således at vi fortsat kan sørge for en veltrimmet forsyningssikkerhed
i vores område.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der har i året, der er gået været en del opmærksomhed rettet mod Store Heddinge Vandværk, der som det
første i landet fik installeret et blødgøringsanlæg, der reducerede vandets hårdhed fra ca. 24 til ca. 8 – med
betydeligt mindre kalkindhold i vandet til følge.
Man har også kunnet se en øget markedsføring af husstandsanlæg til blødgøring af vandet, som man kan
installere formedelst en investering på 15-25.000 kr.
Vi har en hårdhed i vores vand på ca. 18, og vi kan også konstatere, at vi med mellemrum må rense
vandhanefiltre og andet for kalkrester – og hos nogen er forekomsten mere koncentreret end hos andre.
Som det var tilfældet i Store Heddinge, er det sikkert tilsvarende hos os, at nogle føler sig mere generet af
dette ”kalk-problem” end andre.
Vi har besøgt vandværket i Store Heddinge og fået et godt indblik i de forskellige forhold, der er omkring en
sådan installation – ikke mindst økonomien.
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Det kan konstateres, at der er tale om en betydelig investering i et anlæg af den type – formodentlig 2-3
millioner kr., hvortil kommer opførelse af en bygning, der er i stand til at rumme installationerne.
Så – der er nok ikke ”lige nu” en sådan løsning kan komme på tale for os, men til gengæld finder vi det
relevant at undersøge mulighederne lidt nærmere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen vil fortsat gøre, hvad vi undervejs finder relevant, for at sikre, at vi alle også fremover kan
tappe frisk vand fra hanen døgnet rundt, hvilket de fleste nok betragter som mere eller mindre en selvfølge.
Vi har – som tidligere nævnt – et fortrinligt samarbejde med forskellige leverandører til varetagelse af de
mangeartede opgaver, der løbende er, men ud over dette, er der adskillige andre mere administrativt
prægede opgaver, der skal løses fra dag til dag.
På finans-siden har vi også et fortsat velfungerende samarbejde med vores revisionsfirma omkring det
daglige bogholderi m.m., mens alt andet, der hører til ”virksomheden” Magleby Vandværk, klares af
bestyrelsen.
De overordnede krav til vandværkets ledelse bliver fortsat skærpet, og for hele tiden at holde sig ajour er
en aktiv medvirken fra vores vandværk i forbindelse med interessegrupper, vandværksforeningen,
kommune m.fl.
Ønsket om en nødvendig professionalisme inden for vandforsyningsområdet er stort, hvilket dermed også
stiller nogle store krav til de bestyrelsesmedlemmer, der varetager de mangeartede opgaver.
Også i den forbindelse er det derfor relevant, at man generelt fokuserer på et øget samarbejde
vandværkerne imellem for på den måde at samle opgaverne på færre hænder.
Det er en meget værdifuldt, at meget af arbejdet omkring overvågning, rapportering, ledningsregistrering,
kommunikation med myndigheder og meget andet foregår i en mere og mere digitaliseret form, hvilket dog
så til gengæld også gør det meget nødvendigt for de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer at have
tilstrækkelige kvalifikationer –ikke mindst inden for IT området.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen vil også fremover kunne se frem til masser af udfordringer, der vil medføre meget arbejde,
hvor det hele tiden gælder om at være med i forreste linje, når det drejer sig om fortsat at sikre en god
kvalitet af det drikkevand, der for os alle er en essentiel baggrund for at kunne have et sundheds/helbredsmæssigt godt liv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magleby, marts 2018
Bestyrelsen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Magleby Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er
udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de
realiserede tal.
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller
underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel
overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse
af og afskrivning på anlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på
anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og gebyrer.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:
Bygninger
50 år
Installationer
10 år
Inventar
10 år
Ledningsnet
50 år
Boringer
30 år
Vandmålere
6 1/4 år
Automobil
5 år
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
tab.
Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig
selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
”nettoomsætning”).

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun
begrebet over-/underdækning.
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig
selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
”nettoomsætning”).
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Investeringsplan 2018 - 2021
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Takstoversigt 1. november 2017 – 31. oktober 2018
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Analyseresultater september 2017
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Analyseresultater september 2017
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Analyseresultater september 2017
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Analyseresultater november 2017
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Analyseresultater januar 2018
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