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Bestyrelsens påtegning 
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Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning 
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Bestyrelsens beretning 

 
2019 blev kendetegnet med ”vådt føre” en stor del af året, og i modsætning til året før var antallet 
af lune sommeraftener ikke overvældende! 
Det blev da også afspejlet i den leverede mængde drikkevand, der blev på i alt 45.972 m3 – ca. 
1.350 m3 mindre end året før. 
 
Vi fik i 2019 en enkelt ny ejendom tilkoblet, så vi nu er i alt 431 forbrugere. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pesticider i drikkevandet har også i 2019 været i fokus i medierne, og kravene til omfanget af 
drikkevandsanalyser skærpes mere og mere. 
Vi følger udviklingen tæt, er meget opmærksom på at følge de udstukne retningslinjer og sørger 
for at få taget de nødvendige/krævede prøver. 
Vi vil naturligvis fortsat holde øje med tingene og foretage alle de nødvendige, lovbestemte 
analyser – både på vandværket, i boringerne samt på ledningsnettet. 
 
Der tages årligt 5 lovpligtige prøver af drikkevandet på henholdsvis ledningsnettet og på 
vandværket. 
Desuden tager vi sideløbende et antal prøver på såvel ledningsnet som på vandværk for at sikre 
en konstant, opdateret viden om vandkvaliteten. 
Igennem 2019 har resultaterne af de udtagne prøver alle været fine – uden overskridelser af 
grænseværdierne for de forskellige stoffer, der testes for. 
De seneste resultater er inkluderet i årsrapporten. 
 
Råvandet, der hentes fra vores undergrund 60-80 meter nede, bliver også testet efter gældende 
forskrifter. 
I 2019 blev alle 3 boringer undersøgt for indhold af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der 
pludseligt kom i søgelyset efter nogle fund i boringer forskellige steder i Danmark. 
Vi kan konstatere, at vi ikke har indhold af dette stof i vores råvand. 
Stoffet har i årene 1982 – 2000 været benyttet som svampemiddel i forbindelse med dyrkning af 
blandt andet kartofler, ærter, løg, forskellige frugtbuske samt prydplanter. 
 
Vi får i henhold til retningslinjerne lavet en ”stortest” af vores 3 boringer på skift, og i 2019 var det 
den nyeste af vores boringer (fra 1991), der blev undersøgt. 
Også her kunne meldes ”hus forbi” med hensyn til overskridelse af grænseværdierne. 
Alle 83 undersøgte stoffer lå på den rigtige side af grænseværdien – for de flestes vedkommende 
fandtes ingenting i vandet. 
 
Vi kan derfor fortsat bryste os af at kunne levere rent og frisk drikkevand til alle forbrugere. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vores arbejde med etablering af nødforbindelser imellem os og vores nabovandværker førte i 
slutningen af 2019 til etablering af en direkte forbindelsesledning imellem Sømarke Vandværk og 
Magleby Vandværk. 
Vi kan glæde os over et fortrinligt samarbejde med Sømarke Vandværk samt de leverandører, der 
deltog i arbejdet, og hele processen blev overstået i løbet af de sidste 3-4 måneder i året, så 
ledningen kunne sættes i drift pr. 1. januar 2020. 
Forbindelsen giver mulighed for at vi kan forsyne hinanden med vand i nødsituationer, hvis vandet 
det ene sted eventuelt er blevet forurenet, eller hvis der skulle være behov for en større reparation 
på et af vandværkerne, hvorved det andet vandværk så kan levere vandet. 
 
Sømarke Vandværk har ca. 80 forbrugere og har derfor et betydeligt mindre behov for vand end 
os, men værket har fortsat en stor kapacitet, hvilket skyldes, at der indtil for en del år siden var 
større husdyrbesætninger, der havde et stort forbrug. 
Vi kan til enhver tid levere det nødvendige vand til Sømarke, og Sømarke kan den største del af 
året også levere nok til os. 
I højsæsonen om sommeren vil der dog kunne blive tale om at rationere vandet, hvis uheldet er 
ude, og vi ikke selv kan levere noget rent drikkevand. 
 
For også at kunne håndtere situationer i spidsbelastningsperioder, hvis vi af en eller anden grund 
ikke kan levere vand nok, har vi igennem 2019 fortsat arbejdet med at etablere andre 
nødforsyningsforbindelser. 
Vi havde frem til eftersommeren et arbejde i gang med at etablere en fælles nødforbindelse 
imellem Borre, Råbylille og Magleby Vandværk. 
Men efter en teknisk evaluering af den løsning, vi havde skitseret til formålet, måtte vi droppe 
ideen, da den strategi, der var valgt, hvor placeringen af en fælles fordelingsstation, skulle have 
forbundet vores netværk, ikke ”holdt vand” (!), og at der derved ville løbe en stor mængde 
yderligere omkostninger til, for at kunne opretholde tilstrækkeligt tryk i hele netværket. 
 
Efterfølgende har vi i tæt samarbejde med Borre Vandværk, der på nuværende tidspunkt ikke 
har nogen nødforbindelse til andre vandværker, arbejdet med planer om dels at få igangsat 
arbejdet med en nødforbindelse imellem vores to vandværker og dels at få etableret et ”vand-
motorvej” fra Magleby til Råbylille/Hjertebjerg, der vil kunne betyde, at alle 6 østmønske 
vandværker vil kunne blive i stand til at forsyne hinanden i nød- og andre situationer. 
 
Dette arbejde blev intensiveret frem til årsskiftet, og vi er i dag tilfredse med at kunne konkludere, 
at vi har fået etableret et indledende samarbejde med alle 6 vandværker, der er udmøntet i en 
hensigtserklæring om en styrkelse af fremtidens vandforsyning på Østmøn. 
I første omgang vil der blive etableret en forbindelse ”på langs” af Østmøn, som ovenfor skitseret, 
og på længere sigt vil der blive tale om et mere formelt samarbejde. 
Der tænkes etableret et fælles selskab, hvis først store opgave vil blive at få etableret denne 
”vand-motorvej”, og som videre frem ville kunne tage sig af andre større opgaver af fælles 
interesse. 
De seks vandværker i dette samarbejde er Sømarke Vandværk, Magleby vandværk, Borre 
Vandværk, Råbylille Vandværk, Hjertebjerg Vandværk og Udby Vandværk. 
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Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt IKKE er planer om sammenlægning af 
nogle vandværker, men udelukkende udvisning af rettidig omhu med henblik på at kunne 
håndtere de fremtidige krav/behov til drift, registrering og sikkerhed ved levering af rent 
drikkevand til alle de østmønske forbrugere. 
 
Imidlertid vil det være realistisk at forvente, at der om nogle år vil blive behov for en 
”opgradering” af de nuværende vandværksfaciliteter, og som følge heraf må det formodes, at der 
kan blive tale om sammenlægninger. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi sørger for til stadighed at holde øje med vores installationer og ledningsnet, og opdaterer 
udstyr i nødvendigt omfang, så vi hele tiden er up-to-date og kan håndtere de situationer, der 
måtte opstå og de mere og mere skærpede krav, der bliver stillet til produktion af rent drikkevand. 
 
Vores vand hentes fra de 3 velfungerende boringer, hvoraf den ældste boring, der fortsat fungerer 
fuldt ud tilfredsstillende, er fra det oprindelige vandværks start i 1939 (på Klintevej 479 i Magleby). 
Det må forventes, at der dels bliver behov for at opgradere denne boring inden for en ikke fjern 
fremtid, og for at være på forkant med blandt andet udviklingen i Klintholm Havn området er det 
fortsat tanken at etablere en ny boring. 
Vi ved, at der er grænser for, hvor meget vand de enkelte boringer kan levere, da vi risikerer at 
hente havvand ind i boringerne, hvis vi udnytter dem for meget, og det giver derfor rigtig god 
mening at kunne fordele indpumpningen over 4 boringer i stedet for ”kun” 3. 
 
For at udjævne de kommende investeringer til dels nødforsyningsforbindelser, renovering af 
eksisterende boringer samt etablering af en ny boring, har vi justeret vores investeringsplan for de 
kommende år – også set i lyset af, at den planlagte deltagelse i en stor, fælles nødforsyning, hvor 
de 6 østmønske vandværker bakker solidarisk op om den fremtidige forsyningssikkerhed, nok vil 
medføre nogle ekstra omkostninger. 
 
Samarbejdet med vores faste samarbejdspartnere fungerer fortsat yderst tilfredsstillende, hvilket 
vi er meget taknemmelige for. 
Det er godt at vide, at skulle noget ”brænde på”, er det altid muligt at få kontakt til specialister 
inden for de forskellige områder, der gælder for en vandforsyning anno 2020. 
 
Vi nyder også godt af medlemskabet i de forskellige interesseorganisationer som Danske 
Vandværker, Vandrådet i Vordingborg Kommune og Grundvandssamarbejdet i Vordingborg 
Kommune. 
 
Hos Danske Vandværker er der en række medarbejdere med hver deres fagområder, og vi har 
god erfaring med at kunne indhente specialviden om alle de områder, der er knyttet til 
vandværkets daglige virke. 
Vi har f.eks. indhentet god vejledning og rådgivning i forbindelse med planerne omkring det 
fremtidige samarbejde imellem alle de østmønske vandværker. 
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Vandrådet i Vordingborg Kommune understøtter opgaver af fælles art for vandforsyningerne i 
Vordingborg Kommune, herunder udarbejdelse af et Fællesregulativ, en skabelon for en 
Beredskabsplan, arrangement af temaaftener med konsulenter inden for specifikke fagområder og 
meget andet. 
 
Grundvandssamarbejdet hjælper os med at få ”ryddet op” i gamle boringer og brønde, der ikke 
længere benyttes til vandindvinding. 
Det er meget væsentligt, at disse boringer og brønde bliver sløjfet på en korrekt måde, så de ikke 
kan give anledning til nedsivning af urenheder, der kan ”genere” vores vand. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Med de stadig flere og større krav og regler, der fremkommer til os som leverandører af den nok 
allervigtigste fødevare, rent drikkevand, giver det løbende nye og større udfordringer for 
vandværkets ledelse. 
Det er nødvendigt at holde sig ajour med de nyeste tiltag, regler og forordninger, via deltagelse i 
kurser og temadage samt at have et vågent øje med alle nyheder, der i en lind strøm fremkommer 
i alskens medier. 
Ønsket/kravet om professionalisme inden for vandforsyningsområdet er stort, hvilket stiller nogle 
store krav til de bestyrelsesmedlemmer, der varetager de mangeartede opgaver. 
 
Meget af arbejdet omkring overvågning, rapportering, ledningsregistrering, kommunikation med 
myndigheder og andet foregår i en mere og mere digitaliseret form, hvilket gør det meget 
nødvendigt for de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer at have tilstrækkelige kvalifikationer – ikke 
mindst inden for IT-området. 
 
Vi er i bestyrelsen meget optaget af at kunne varetage de stillede opgaver på tilfredsstillende vis 
og kan langt hen ad vejen løse opgaverne selv – men vil fortsat benytte gode, eksterne 
leverandører til de større opgaver og specialopgaver af forskellig art. 
 
Med baggrund i de fortsat forøgede krav til vandforsyningerne generelt vil der de kommende år 
kunne forventes et øget omkostningsniveau til det personale, der varetager arbejdet – uanset om der er 
tale om arbejdende bestyrelsesmedlemmer eller assistance på anden vis. 

 
Bestyrelsen er fast besluttet på, at alle forbrugere på betryggende vis kan benytte vandet fra 
Magleby Vandværk med vished om, at det er produceret efter forskrifterne, og at det lever op til 
de stillede krav til kvalitet. 
 
I skrivende stund er Danmark midt i en voldsom corona-krise, og i en situation som denne, er det 
af essentiel betydning, at alle kan tappe frisk vand fra hanen, uden at man her skal have nogle 
sundhedsmæssige bekymringer. 
 
Magleby, marts 2020 
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 eksklusive 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 f.eks. 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 
Nødforsyningsforbindelser 50 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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Årsregnskab 2019 
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Årsregnskab 2019 
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Investeringsplan 2019 - 2022 
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Takstoversigt 1. november 2019 – 31. oktober 2020 
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Analyseresultater Vandværk - november 2019 
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Analyseresultater Ledningsnet - januar 2020 
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Analyseresultater Ledningsnet - januar 2020 
 

 
 
 



                                                                                                           

                                                                                                                                ÅRSRAPPORT 2019 

 

24 

Analyseresultater Ledningsnet - januar 2020 
  
 


