Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 31. marts 2015.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen.
Der var fremmødt andelshavere svarende til 25 stemmeberettigede.
2 fuldmagter blev fremlagt
Erik Swiatek blev valgt som dirigent.
Han konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse og kunne ifølge
vedtægternes § 12 kun godkende en af de fremlagte fuldmagter.
Der var herefter 26 stemmeberettigede.
Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Igen i 2014 har vi haft et travlt år.
Den tidligere Miljøminister fandt snedigt ud af, at et vandværk sandelig er en fødevarevirksomhed.
Som følge heraf skal deltager i driften af vandværket have deltaget i et hygiejnekursus eller vejledes
af en person med hygiejnecertifikat.
Vi har haft 4 personer på kursus. Alle bestod og har fået udstedt et certifikat.
Samtidig kræves der nu en certificeret driftsansvarlig for drift og vedligeholdelse af vandværk og
ledningsnet.
Her har vi haft 2 personer på kursus der varede 3 dage. Begge bestod og har nu certifikat som
driftsansvarlige.
På dette driftskursus blev vi belært om, at et vandværk skal bestå af 3 sektioner, nemlig et grønt
område, hvor der klædes om, skiftes fodtøj og udføres personlig hygiejne, et gult område som er
maskinrummet hvor alt hvad der bruges af værktøj og div. ting skal være grundigt rengjort. Endelig
har vi et rødt område, som er skyllekar og iltningstårn. Her skal alt hvad der anvendes være
rengjort og desinficeret med klor eller lignende.
Så vidt så godt, men det efterlader os med et stort problem, vi har nemlig ikke noget grønt område.
Vi bevæger os direkte ind i gult område ved indgang til værket.
For at imødegå et påbud fra myndighederne har vi igangsat en procedure for at kunne overholde
kravene, da vi i dag hverken kan komme på toilettet, vaske hænder eller klæde om.
Vi har indhentet 2 tilbud på en tilbygning, hvor der bliver plads til omklædning, toilet med håndvask,
lager og et lille mødelokale. Det billigste og bedste tilbud lyder på kr. 251.000,Myndighederne har også besluttet at alle vandværker der udleder over 17.000 m 3 om året skal
indføre et kvalitetsikringssystem der indeholder risikovurderinger og handleplaner og som kan
dokumentere opfølgning på planlagte tiltag.
Vi indførte ifølge lovgivningen systemet 31. december 2014.
For at kunne starte systemet op fik vi i 2014 foretaget en kritisk gennemgang af vandværk og
boringer. Dette resulterede i en rapport som danner grundlag for det nystartede
kvalitetssikringssystem og som fremadrettet skal bruges til risikovurderinger og vedligeholdelse.
Det hele kører nu på et nyt computerprogram og er blevet anmeldt til kommunen sammen med
oplysningerne om hygiejne- og driftsleder certifikater.
Igen et krav fra det offentlige. Det er nemt at kræve, men det koster os penge.
Vi mistede meget vand i 2014. Vi gennemgik først hele ledningsnettet for at finde tegn på brud og
efterfølgende rendte vi ude om natten og lukkede ledningsnettet af i sektioner.
Det gav ingen resultater før i sidste sektion, nemlig i Nr. Dalby.
Det viste sig vi mistede vand på Dalbyvej, det havde vi ikke drømt om, der var jo intet vand at se
nogen steder. Vi fik fat i en sporingsmand der ved hjælp af gas fandt ud af, at der var et brud ud for
nr. 31. Det viste sig ved opgravningen at der ligger et gammelt dræn eller kloak i fortovet, oven i
købet med en stor brønd lige ved siden af bruddet. Den drak gladelig alt det vand vi kunne fylde i
den.
Denne brønd med kloak findes ikke på nogen tegninger vi kender og den ligger i over en meters
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dybde.
Ud over dette brud har vi måtte reparerer 3 andre brud på ledningsnettet.
Vi har udskiftet ledningen på Dalbyvej fra Ll. Dalbyvej mod Ejby til nr. 44/49.
På grund af vores til tider ufuldstændige tegningsmateriale blev udskiftningen noget dyrere end
beregnet.
Vi har i 2014 fået en ny andelshaver så vi nu er 407 andelshavere. Den nye andelshaver er det nye
halmvarmeværk på Bækgårdsvej.
Vores tilgodehavende på hos en andelshaver med afdragsordning er for nuværende nedbragt til ca.
det halve af det oprindelige beløb, så det går den rigtige vej.
Op- og udpumpet vandmængde
Vi har i 2014 oppumpet 70.817 m3 råvand. Heraf er brugt 1.048 m3 til skyllevand. Vi har udpumpet
69.769 m3 men kun solgt 49.842 m3. Det giver et spild/tab på 19.927 m3 hvoraf de 6.977 m3 ikke er
afgiftspligtige. Egenbetaling af statsafgift i 2014 for 12.950 m3 kr. 79.384,- ærgerlige penge vi har
fyldt i en skjult brønd på Dalbyvej.
Vandkvalitet
Igen i 2014 har vi kunnet levere vand af bedste kvalitet til vore andelshavere, alle vandprøver kan
ses på vores hjemmeside.
Daglig drift
Skovbo Vandsamarbejde forsætter med sløjfning af private boringer. Vi har gennemgået div. kort og
henvendt os til alle i vores område, som stadig ikke havde fået sløjfet brønden. Det vides ikke om
alle har fulgt vores henstilling.
Køge kommune havde ingen bemærkninger ved det årlige eftersyn, så de har besluttet kun at
besøge os hvert andet år.
Vores takstblad for 2015 er godkendt af kommunen 30. marts 2015. Der er foretaget mindre
justeringer p.g.a. vandspild, reparationer og udskiftninger samt udbygning af vandværket.
Til slut en stor tak til vore entreprenører og bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der var en del spørgsmål og svar til planerne omkring tilbygningen samt en uddybning
omkring det store vandspild.
Beretningen blev vedtaget med 21 stemmer for og 5 stemmer imod.
Regnskab og budget
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet viste et underskud der var ca. kr. 68.000 større end det budgetterede.
Det skyldes især egenbetaling af statsafgift for det store vandspild i det forløbne år.
Der blev stillet spørgsmål til om der kan forventes udgifter til større udskiftninger af de
rørledninger der har flest år på bagen eller på de strækninger der er blevet udført flest
reparationer på. Bestyrelsen svarede at der ikke ligger aktuelle planer omkring større
udskiftninger.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kassereren fremlagde budgettet for 2015 og arbejdsbudgettet for 2016.
Der blev under budgettet stillet spørgsmål om, hvorfor udgiften til en tilbygning ikke var
medtaget i budgettet. Kassereren redegjorde for at det fremlagte budget er et driftsbudget
og udgifter til tilbygning hører under anlægsaktiviteter og betales over egenkapitalen.
Budgetterne blev herefter enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
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Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne Gunner Eriksen, Palle Malmberg og Erik Jensen var ikke på valg
På valg var Timo Lundbøl og Kjeld Christensen
Begge blev genvalgt.
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Michael Søe Jensen valgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt
Valg af revisor
Revisor Erik Swiatek blev genvalgt.
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Eventuelt
Der blev stillet og svaret på en del afklarende spørgsmål. Blandt andet om de økonomiske
og tekniske konsekvenser ved sammenlægning af vandværker, brug af vores 3 boringer,
interval på aflæsning af målere, og de kommende forhandlinger med Borup Vandværk
vedr. levering af vand til Dyndet.
Der blev udtrykt ros til bestyrelsesmedlemmer og vore faste entreprenører for effektiv
indsats ved skader. Der blev orienteret om folketingets planer om at lade vandet stige
med omkring kr. 3.000 pr husstand. Bestyrelsen redegjorde for det lobbyarbejde
vandsektoren gør på tinge, gennem Foreningen af Vandværker i Danmark.
Formanden takkede dirigenten for en myndig ledelse af mødet samt for god ro og orden og
afsluttede generalforsamlingen.

