Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 26. marts 2014.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen.
Der var fremmødt andelshavere svarende til 19 stemmeberettigede.
1 fuldmagt blev fremlagt
Erik Swiatek blev valgt som dirigent.
Han konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse og godkendte den
fremlagte fuldmagt.
Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Der havde i årets løb været 9 lækager der både har været direkte brud på ledninger, utætte
limmuffer og defekte anboringer.
Nogle få andelshavere havde givet en del ekstraarbejde. Det har drejet sig om forståelse af
takstbladet, forståelse af takstbladets priser for nye tilslutninger, tyveri af vand og betaling af
gammel gæld.
En andelshaver havde i 3 på hinanden følgende år brugt betydelig mere vand end der var betalt
tilslutningsbidrag for. Der udspillede sig en langvarig dialog med andelshaveren der endte med at
det forøgede tilslutningsbidrag blev betalt under protest.
Borup Varmeværk har i forbindelse med opførelsen af nyt halmvarmeværk bedt om en betydelig
større tilslutning end den eksisterende. Vi fremsendte krav på forøget tilslutningsbidrag hvilket
Varmeværket ikke mener at de skal betale. Varmeværket fremsendte en klage til Køge Kommune
hvor sagen er blevet behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget sendte sagen tilbage til
forvaltningen med en henstilling om at afholde et møde mellem parterne med forvaltningen som
mellemmand. Mødet afholdes først i april.
Efter lukning af vandtilførslen til Ll. Dalbyvej 21 på grund af en restance på omkring kr. 180.000 har
det været nødvendigt at politianmelde en af ejerens hjælpere da han mente at vandværkets
plomberinger kun sad der til pynt.
Vi har som vedtaget på sidste generalforsamling ladet et advokatkontor opstarte en inkassosag mod
andelshaveren for inddrivelse af den store gæld. Det har medført at der er indgået en
afbetalingsordning der skulle bringe vores tilgodehavende hjem over en 3-4 årig periode.
Vi mister desværre stadig en ret stor mængde vand. Diverse inspektioner på vores 40 km lange
ledningsnet har ikke givet noget visuelt resultat, hvorfor vi i nærmeste fremtid er nødsaget til at
udføre natlige kontroller med lukning for vandet i sektioner.
Vi håber dermed at kunne indkredse lækagen eller lækagerne og efterfølgende finde brudene,
eventuelt med hjælp fra et sporingsfirma.
Det er en uheldig situation, og vi må erkende at en del af vores ledningsnet er noget nedslidt. Det
gælder især for alle anboringer af aluminium, og for limmufferne på de gamle vandledninger, hvor
der er samlinger for hver 6 meter.
Vi må forvente at se flere vandbrud som dem vi har oplevet i 2013 i de kommende år.
Op- og udpumpet vandmængde:
Vi har i 2013 oppumpet 66.486 m3 råvand. Heraf er brugt 876 m3 til filterskylning.
Vi har udpumpet 65.610 m3 men har ifølge målerne kun solgt 52.943 m3.
Det giver et tab på 12.667 m3, hvilket er betydeligt over de 10% vi må have som spild og forbrug til
brandhaner. Vi har derfor i 2013 måtte betale statsafgift for tabet ud over de 10%.
Igen i 2013 har vandkvaliteten været rigtig god. Alle prøver var fine, og resultaterne kan hentes på
vandværkets hjemmeside.
Daglig drift.
Skovbo Vandsamarbejde forsætter med sløjfning af private brønde, og bestyrelsen vil kraftigt
henstille til at alle der ser eller hører om brønde der enten ikke er, eller måske ikke er, blevet
sløjfet, meddeler dette til bestyrelsen, så vi i samarbejde med andelshaverne kan få iværksat en
sløjfning.
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Arbejdet bliver stadig udført uden udgifter for den enkelte, og der er allerede over 20 brønde
tilmeldt i år.
Alle målere er nu udskiftet til Kamstrup modeller for elektronisk aflæsning.
Vi har fra en enkelt måler udlæst fejlbehæftede data der dog ikke berørte tællerværket.
Måleren er sendt til undersøgelse hos Kamstrup, hvor man ikke før havde konstateret en sådan fejl.
Vi afventer resultatet af undersøgelsen.
I forbindelse med de nye hygiejneregler for almene vandforsyninger deltager fire fra bestyrelsen i et
selvstudiekursus omkring hygiejne hos F.V.D.
Kurset munder ud i en prøve der afholdes 09. april 2014.
Senere skal den driftsansvarlige på et driftskursus, der skal være gennemført inden udgangen af
2014. Det forventes at der gives dispensation for denne tidsfrist da F.V.D ikke har mulighed for at
holde det nødvendige antal kurser inden for tidsfristen.
Det er ikke så ligetil at drive et vandværk mere, man skal huske på at vi er en vigtig del af
fødekæden og lovkravene skærpes hele tiden.
For at kunne leve op til de nye lovkrav om handleplaner og kvalitetskontrol samt kontrol med
arbejdsrutiner og opgaver har vi fået etableret en computer på vandværket med et
computerprogram der når alle relevante oplysninger er indtastet lever op til de stillede
myndighedskrav.
Vi har for at kunne opretholde en bedre hygiejne fået etableret en glasvæg mellem de åbne filterkar
og resten af værket.
Vores takstblad er endnu ikke godkendt af Køge Kommune på grund af den tidligere omtalte sag
med Varmeværket.
Igen i 2013 godkendte kommunen ved den årlige inspektion boringer og vandværk uden
nævneværdige bemærkninger.
Formanden udtrykte en tak til vore entreprenører og til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i
det forløbne år.
Efter enkelte uddybende bemærkninger vedrørende Skovbo Vandsamarbejdes lukning af
gamle brønde blev beretningen enstemmigt vedtaget.
Regnskab og budget
Inden fremlæggelse af regnskabet udtalte revisoren tilfredshed med regnskabets
detaljeringsgrad.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet viste et underskud der var ca. kr. 74.000 større end det budgetterede.
Det skyldes især et spild på over 10 % der udløser en egenbetaling af statsafgift samt
årets mange vandbrud.
Der blev stillet spørgsmål omkring fordelingen af bestyrelsens honorarer samt om
udgifterne til IT.
Kassereren gjorde rede for fordelingen og for udgifterne til IT.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kassereren fremlagde budgettet for 2014 og arbejdsbudgettet for 2015.
Der blev igen under budgettet stillet spørgsmål til bestyrelsens honorarer samt til udgiften
til regnskabsassistance.
Kassereren gjorde rede for de budgetterede bestyrelseshonorarer samt for hvad punktet
regnskabsassistance dækker over.
Budgetterne blev herefter enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
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Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Gunner Eriksen, Palle Malmberg og Erik Jensen
Alle blev genvalgt.
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Thomas Damgaard Skovbak genvalgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt
Valg af revisor
Revisor Erik Raahauge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Eventuelt
Der blev orienteret om en kommende ledningsudskiftning på Dalbyvej.
Formanden takkede dirigenten for en myndig ledelse af mødet samt for god ro og orden og
afsluttede generalforsamlingen.
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