Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 06. april 2016.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen.
Der var fremmødt andelshavere svarende til 29 stemmeberettigede.
Der var fremmødt 25 personer
Erik Swiatek blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse
Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2015 har været et rimeligt roligt år for vandværket. Vi har ikke haft så mange reparationer, til
gengæld har vi haft og har stadig problemer med styringerne på vandværket.
Der har været en mængde alarmer med forskellige fejl, der viste sig at være en fejl i boring 1.
Pumpen vil snarest blive taget op og renoveret.
Vi har i årets løb haft vandprøver som indeholdt lidt for meget Nitrit og Ammonium og nogle
med for stor turbiditet (uklarhed).
De forøgede tal var så små at de ikke krævede nogen aktion over for forbrugerne, og efter
forskellige tiltag viste de sidste prøver igen tal under max. niveauet.
Vi har fået foretaget undersøgelse af filtersandet, der sidst blev skiftet i 2002.
Prøven viste at sandet er slidt op, så udskiftning er aktuel og vil blive foretaget i nærmeste
fremtid.
Den nye regering har valgt at stoppe lovforslaget om fysisk adskilte zoner på vandværker.
Efter denne meddelelse har vi stoppet alle planer om udbygning af vandværket.
De påløbne udgifter til byggetilladelse og entreprenørens opstartsarbejde er betalt, og vi
betragter sagen som lukket indtil der på ny bliver fremsat lovforslag herom.
Køge Kommune har endelig fået grønt lys fra staten til at påbegynde fornyelse af
indvindingstilladelserne som udløb i 2010.
Vi har genfremsendt vores ansøgning om tilladelse til oppumpning af 80.000 m 3 pr. år.
Den nye tilladelse vil formentlig blive gældende for de næste 10 år.
Vi har igen i 2015 mistet en del vand på utætheder i ledningsnettet.
Vi har oppumpet 65.055 m3 råvand, udpumpet 64.011 m3, brugt 1.044 m3 til skylning og leveret
50.365 m3 til forbrugerne via målere.
Det giver et tab på 13.646 m3 som der skal betales statsafgift for.
Det resultat er vi bestemt ikke tilfredse med, så når nattetemperaturerne bliver lidt mere
venlige, starter vi søgning efter utætheder og brud.
Når vi får et brudsted indkredset indenfor et område tilkalder vi et sporingsfirma.
Det bliver alt for dyrt såfremt vi bruger sporingsfirmaet til at fejlsøge på hele vores net der er
ca.40 km.
Vi fik i 2015 ændret lufttilførslen til iltningstårnet.
Det gamle system, hvor luftfornyelsen til iltning af vandet foregik gennem udluftningshullerne i
tårnet, gav en stor forureningsrisiko når der blev arbejdet på markerne rundt om vandværket.
Vi har fået opsat en ventilator som gennem et filter blæser luft ind i tårnet. Samtidig er de fleste
af udluftningshullerne blevet lukket og de resterende fungerer nu som udblæsningsåbninger.
Dette skaber et let overtryk i tårnet, hvilket har løst forureningsrisikoen og samtidig givet en
bedre iltning af vandet.
Skovbo Vandsamarbejde forsætter med sløjfning af brønde og boringer.
Der er blevet sløjfet 25 stk. i 2015.
Vi har forsøgt men kan ikke rigtig finde flere i vort område. Bliver nogen opmærksomme på en
ikke sløjfet brønd, hører vi meget gerne om den.
Vandsamarbejdet vil gøre et nyt forsøg på at få haveejere til at stoppe med brugen af Roundup.
Dette vil ske gennem forslag til andre løsninger.
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Vores takstblad for 2016 er blevet godkendt af Køge Kommune.
Priserne for vand og fast afgift vil være uændret i 2016.
Formanden sluttede beretningen med at sige tak til samarbejdspartnere, entreprenører og
bestyrelsen for godt samarbejde.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskab og budget
Kassereren gav en redegørelse om de nye regnskabspraksis vi er blevet pålagt af
Erhvervsstyrelsen med opstart i regnskaber for 2015. Årsregnskabet skal nu aflægges i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og
vandværkets vedtægter.
Herefter fremlagde kassereren det reviderede regnskab.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabspraksissen og til enkeltposter.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kassereren fremlagde budgettet for 2016 og arbejdsbudgettet for 2017.
Der blev stillet enkelte spørgsmål og kassereren redegjorde for baggrunden for budgettallene
samt, at der er budgetteret med uændrede takster også i 2017.
Statsafgiften på ledningsført vand har bestyrelsen ingen indflydelse på.
Budgetterne blev herefter enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne Timo Lundbøl og Kjeld Christensen var ikke på valg
På valg var Gunner Eriksen, Palle Malmberg og Erik Jensen
Alle blev genvalgt.
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Michael Søe Jensen valgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt
Valg af revisor
Revisor Erik Raahauge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Eventuelt
Sekretæren redegjorde for udviklingen på vores hjemmeside.
Hjemmesiden kan kun i en meget begrænset årrække fungere på de platforme der bruges nu.
Vi har haft kontakt til to hjemmesideudbydere der har specialiseret sig i hjemmesider til
vandværker men har besluttet at vente, til vi ser hvilket bud på ny hjemmeside vores
nuværende udbyder kommer med.
Besøgstallet på hjemmesiden har i 2015 været på gennemsnitligt 9 besøg i døgnet.
Der blev fremsat ønske om at der på dagsordenen blev indsat sidefod med oplysning om
hjemmesideadresse, e-mail adresse og telefonnummer.
Formanden takkede dirigenten for en myndig ledelse af mødet samt for god ro og orden og
afsluttede generalforsamlingen.

____________________________
Formand

____________________________
Dirigent
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