Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 19. april 2017.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen.
Der var fremmødt andelshavere svarende til 22 stemmeberettigede.
Der var fremmødt 17 personer
Erik Swiatek blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens retmæssige indkaldelse
Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2016 har været et rimeligt roligt år med få vandbrud. Vi har fået skiftet råvandspumpen i boring 1.
Pumpen havde en elektronisk fejl, der ville være alt for dyr at reparere i forhold til at montere en
helt ny pumpe.
Sidst på året blev det endeligt konstateret at vores filtersand var slidt op og det skulle derfor
udskiftes. Før 2010 skiftede man bare filtersand og skyllede nogle gange, hvorefter man igen
pumpede vand ud til forbrugerne. Det var der ingen der blev syge af, men så let er det ikke mere.
I 2010 fandt politikerne ud af at vand er en fødevare, så nu kræves der taget en mængde
vandprøver indtil de forskellige parametre for Nitrit, Ammonium, Jern o.s.v. er inden for normerne.
Det betød vi var nød til at modtage en masse vand fra Borup til vore forbrugere, samtidig med at vi
skyllede og skyllede vores nye sand og ledte vandet direkte ud i åen. Ikke nok med det, vi måtte
også leje et UV anlæg til rensning af vandet for mikroorganismer. Alt det startede midt i december
og vi forventer ikke at kunne afsluttet før i løbet af 2017.
Vi har stadig for høje tal på Ammonium og Nitrit men vi holder os indenfor de grænser vi har fået
tilladelse til i det første år.
Indvindingstilladelser er endnu ikke udstedt af Køge Kommune, de har meget travlt med andre ting,
så vi har fået en ny midlertidig tilladelse gældende frem til 2019.
Vi har igen i 2016 mistet vand i ledningsnettet. Der er oppumpet 65.013 m3, udpumpet 64.028 m3,
og vi har et måleraflæst forbrug på 51.091 m3. Levering til Ejby Vandværk og forbrug til skylninger
har været 1.247 m3. Det afgiftspligtigt spild i ledningsnet har været på 6.501 m3.
Når temperaturen om natten er blevet lidt bedre, vil vi forsøge at indkredse eventuelle brud ved at
lukke sektionsvis for vandet. Herefter får vi brug for et sporingsfirma til nøjagtig udpegning af
brudsteder.
På grund af manglende betaling for forbrug på Ll. Dalbyvej 21 har vi måtte afbryde vandtilførslen til
ejendommen. Ejendommen er blevet solgt på tvangsauktion, og vi bliver derfor nødt til at afskrive
gælden for forbrugt vand. Advokaten der har kørt inkassosagen for os anbefaler, for ikke at få et
større tab, at vi afskriver resten af gælden. Det kræver en insolvenserklæring fra fogedretten eller
en ”ikke erholdbar erklæring” fra advokaten. Den samlede gældspost er på ca. kr. 57.000.
Kommunen har været på det årlige tilsyn på vandværket og i boringerne, og vi fik det hele godkendt
med prædikatet ”I fin stand”.
Planerne om sammenlægning af 4 store vandværker i vores område blev nedstemt på div.
generalforsamlinger. Et efterfølgende forslag om ansættelse af en fælles driftsleder resulterede i at
bestyrelsen for Bjæverskov vandværk gik af, kun kassereren blev i bestyrelsen. Der er nu kun 2
vandværker som stadig er interesseret. Det er Borup Vandværk og Viby-Dal Vandværk.
Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen af anlæg til blødgøring af vandet inden det forlader
vandværket. Der findes flere metoder. Den i pressen meget omtalte membranfiltreringsproces som
Hofor er ved at installere i Brøndbyvester er ikke rentabel for små vandværker. Pellet-metoden, som
kunne være interessant for vores vandværk, vil kræve nogle bygningsændringer og medføre en del
arbejde med tilførsel af råmaterialer og fjernelse samt deponering af det stærkt kalkholdige
restprodukt. St. Heddinge vandværk, der har en størrelse som vi til dels kan sammenligne os med,
har idriftsat et anlæg i efteråret. Dette har medført en prisstigning på ca. 4 kr. pr. m3, samt en
investering på ca. 4 millioner kr. Der findes nogle andre metoder til fjernelse af kalk, men der er
meget delte meninger om, hvor gode disse metoder er. Nr. Dalby-Kimmerslev vandværk har ingen
erfaringer med blødgøringsanlæg monteret på forbrugsstederne, men henviser til presse og
magasiner om dette emne.
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Skovbo Vandsamarbejde forsætter med sløjfning af brønde. Inden længe starter en kampagne med
busreklamer mod brug af Roundup og andre gifte i haverne.
Takstbladet for 2017 er blevet godkendt af kommunen. Vi bibeholder priserne for fast afgift
driftsbidrag pr m3 på samme niveau som i 2016
Formanden sluttede med at takke entreprenørerne og bestyrelsen samt andelshaverne for et godt
samarbejde i det forløbne år.
Dirigenten satte beretningen til debat.
Der blev spurgt ind til resultaterne på undersøgelserne af forskellige blødgøringsanlæg.
Forskellige muligheder blev uddybet, men det var bestyrelsens holdning at det er for tidligt at tage
stilling til hvilket anlæg der eventuelt vil være brugbart på et vandværk af vores størrelse.
Det blev anbefalet at etablere decentrale anlæg.
Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen indenfor udviklingen af blødgøringsanlæg.
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 enkeltposter med større udsving i forhold til 2015.
Kassereren gav en redegørelse omkring de stillede spørgsmål.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kassereren fremlagde budgettet for 2017 og arbejdsbudgettet for 2018.
Der blev stillet enkelte spørgsmål og kassereren redegjorde for baggrunden for budgettallene
samt, at der er budgetteret med afskrivning af gældsposten for Ll. Dalbyvej 21.
Budgetterne blev herefter enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
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
De blev begge genvalgt.
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Michael Søe Jensen genvalgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt
Valg af revisor
Revisor Erik Raahauge var ikke på valg
Revisor Erik Swiatek blev genvalgt.
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden der takkede dirigenten og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

____________________________
Formand

____________________________
Dirigent
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