Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup

GENERALFORSAMLING Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 21. februar 2007.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11
Formanden Erik Jensen bød velkommen og der blev valgt 2 stemmetællere.
Det lykkedes ikke blandt de fremmødte at udpege en dirigenten, så formanden påtog sig opgaven.
Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne §11.
Der var i alt udleveret 20 stk. stemmesedler. Ingen stemte ved fuldmagt.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning
Vi har haft endnu et år hvor vi har kunnet levere rigeligt og rent vand til andelshaverne.
Andre vandværker i vort nærområde har haft betydelige problemer. Problemer der betyder at
vi må tage visse procedurer op til revision.
Sammenlægningen af Skovbo og Køge kommuner har betydet at vi måtte ændre tidspunktet
for aflæsning af målere. Følgevirkningerne af denne omlægning er blandt andet at vi må tilpasse vores vedtægter så de følger den nye struktur.
Udpumpet vandmængde
Det nøjagtige tal for vandforbruget i 2006 er på grund af det nye aflæsningstidspunkt ikke
kendt endnu men vi har en indikation om at forbruget har været på ca. 70.000 m3.
Det er en stigning på ca. 7.500 m3 i forhold til 2005. Stigningen fordeler sig med størstedelen
til industrivirksomhederne og en mindre del til privatforbrug og nye andelshavere.
Udlånet af ledningskapacitet til Borup vandværk har oversteget den aftalte mængde på grund
af et større brud ved Bakkeværket i Dyndet. Vi har valgt at se det som force majeure. Ved
årsskiftet skyldte Borup Vandværk små 1000 m3 der blev leveret tilbage i løbet af januar måned.
Vedligeholdelsesarbejder
Vi har haft 2 større brud på ledningsnettet, et på Kymervej og et på Almsvej.
Begge brud viste sig at være på grund af tidligere knapt så professionelt udført arbejde.
Ved nedlægning af lyslederkablet gennem Nr. Dalby blev vandledningen ødelagt 3 steder hvor
det ene brud betød at hele Klempegården var uden vand i 3,5 time.
I årets løb har vi udskiftet 11 stophaner med målerbrønde.
Vandkvalitet
Vi har i årets løb fået foretaget analyser af vandet der alle har vist en god vandkvalitet.
Ingen målinger har været over de anbefalede niveau.
Alle analyser lægges ind på vores hjemmeside hvor de kan læses eller udskrives fra.
Anlægsarbejder
Ved udmatrikuleringen af det jordstykke vi har tilkøbt og udlagt som adgangsvej til boring nr.
3 viste det sig at diget vejen ligger langs med ville blive ingenmandsland. Dette var ikke lovligt
så vi måtte tilkøbe 1,5 meter i hele vejens længde før der kunne udfærdiges skøde på jordstykket.
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Daglig drift
Kortgrundlaget der danner grundlag for vores digitale kort er blevet opdateret. Det sker hver 5
år og i den forbindelse forsøger kommunen at rette op på opdagede fejl i de gamle kort.
Vi har deltaget i et fremstød for brug af vand fra hanen frem for vand købt i flasker.
Vi uddelte et antal drikkedunke til især børnefamilier og dagplejemødre. Det var en så stor
succes at vi fik henvendelser fra adskillige udenfor vort forsyningsområde. Vi måtte dog henvise disse til egne vandværker.
Roskilde Amt har udført undersøgelser i vort område for nikkel, strontium, arsen og bor.
Der er udført flere undersøgelsesboringer bl.a. på Dalbyvej ved rottefarmen.
Resultatet viser i vort område ingen tegn på indhold der nærmer sig fare eller max grænser.
Københavns Energi har ansøgt om fornyelse af deres vandindvindingsret med yderligere 30 år.
Da de i Roskilde Amt oppumper 43.000.000 m3 årligt medførte det at der skulle udfærdiges en
VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Vi har afsendt en kommentar til HUR
hvor vi gjorde opmærksom på generne ved at være nabo til en virksomhed med så stor en
oppumpningskapacitet og henledte opmærksomheden på at indvindingsområdet burde fordeles
over en større del af Sjælland.
Samtidig gjorde vi gældende at der skulle tages hensyn til at alle vandværker i Skovbo Kommune skal have deres indvindingsret fornyet i 2010.
Gebyret vi betaler for indvindingsretten der dækker udgifter til grundvandsplanlægning- og
beskyttelse overgår fra Amtet til Kommunerne. Der skal i fremtiden betales en fast statslig del
på 20,5 øre og en variabel kommunal del der ikke kendes endnu. Det forventes dog at det
samlede beløb ikke overstiger det vi plejer at betale.
I Grundejerforeningen Klempegården har man nedlagt antenneforeningen og omlagt en del
antennekabler for tilslutning til Køge Antenneforsyning.
I forbindelse med nedgravningen af nye kabler, var det nødvendigt at påpege at grundejerforeningen havde pligt til at tage hensyn til de ledninger der i forvejen lå i jorden.
Ved nedgravning af lyslederkabler gennem Nr. Dalby ramte entreprenøren vandledninger 3
steder. Entreprenøren tog selv initiativ til at frigrave de beskadigede ledninger og, efter at
smeden havde repareret skaderne, lukkede han hullerne igen.
Vi har modtaget et krav på 158.000 kr. for disse reparationer. Vi har foreløbigt udbedt os dokumentation for det udførte arbejde og vil herefter tage stilling til om kravet er rimeligt. Med
de erfaringer vi har omkring priser for reparation af skader er beløbet alt for stort.
Som konsekvens af de forureningstilfælde vi har set i vor nærhed har vi sat flere aktiviteter i
gang.
Vi har allerede et virksomt system der elektronisk advarer hvis der bliver gjort forsøg på at
åbne dækslerne ned til vore indvindingsboringer eller forsøg på indtrængen på vandværket.
Vi er i gang med at optimere vores beredskabsplan så vi står bedre rustede hvis uheldet er
ude.
Indenfor de næste par måneder vil vi tage kontakt til berørte landbrug og industrier og kræve
at der at der indenfor en nærmere fastsat tidsgrænse monteres TBS kontraventiler for at
mindske risikoen for tilbageløb med deraf følgende skader.
Det årlige kommunale tilsyn med værket gav i år anledning til 2 bemærkninger. Der var vand i
brøndene for boring 2 og 3. Fejlen viste sig at skyldes en defekt finsikring. Efter udskiftning af
sikringen fik vi hurtigt tømt brøndene via dykpumperne i drænsumpene.
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Skovbo Vandsamarbejde har nu lukket alle kendte gamle brønde i vores område. Arbejdet
fortsætter i de øvrige vandværkers områder.
Vandsamarbejdet har været kontakt med repræsentanter for Køge Kommune for fortsættelse
af det samarbejde der har været med Skovbo Kommune.
Køge Kommune er indstillet på at finde en løsning, og Vandsamarbejdet udarbejder udkast til
brug for Køge Kommunes behandling af spørgsmålet.
Økonomi
Vi har for det forløbne år afsluttet regnskabet med et lille overskud i forhold til det vi havde
budgetteret med.
På grund af omlægningen af aflæsningstidspunktet er årets regnskab udført på basis af et á
conto målt forbrug for årets sidste 4 måneder.
Den endelige årsafregning vil først kunne medtages i regnskabet for 2007.
Det budget der fremlægges for 2007 udviser et underskud på 23.000 kr. før afskrivninger.
Med den nuværende økonomi fastholdes faste afgifter og prisen pr m3 på samme niveau som i
2006.
Den nærmere gennemgang af årets regnskab vil vi senere få af kassereren.
Til sidst takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Efter formandens aflæggelse af bestyrelsens beretningen var der en livlig debat om placering
af målerbrønde, hvor formanden måtte henviste til Regulativet for Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværk der er udstedt af Skovbo Kommune i henhold til Vandforsyningsloven.
Beretningen blev vedtaget med 19 stemmer for. 1 ønskede hverken at stemme for eller imod.
Gennemgang af regnskab og budget.
Kassereren gennemgik regnskabet og det kommende års budget. Regnskabet blev afsluttet
med et lille overskud i forhold til det der var budgetteret med. Det kommende års budget udviser et mindre underskud. Med den nuværende økonomi er det besluttet at fastholde de faste
afgifter og prisen pr. m3 på samme niveau som i 2006.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremlagde de udsendte forslag til vedtægtsændringer til afstemning. Samtlige ændringer blev vedtaget enstemmigt og skal ifølge vedtægternes §12 genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling. Der vil blive indkaldt til denne ifølge vedtægtens § 13.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
På valg til bestyrelsen var:

Kjeld Kristensen
Erling Hansen
Poul Hansen

Alle var villige til genvalg og blev valgt.
Til posten som bestyrelsessuppleant blev Karl Carlsen Buen 33 Nr. Dalby valgt.
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Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
På valg som revisor var Erik Swiatek
På grund af vejrliget var det ikke muligt for Erik Swiatek at møde op, men han havde givet
udtryk for at han modtog genvalg. Erik Swiatek blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Arne Nielsen genvalgt.
Eventuelt
Under eventuelt blev TBS-kontraventiler og forureningen på Lyngens Vandværk i Køge livligt
debatteret.
Der blev orienteret om omlægning af vandledningen ved den planlagte rundkørsel på Bækgårdsvej.
Årsagen til prisforskellen på leveret vand fra Borup og Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværker blev
belyst.
Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for det udførte arbejde.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

……………………………….
Formand Erik Jensen

…………………………………
Dirigent Erik Jensen

…………………………………
Sekretær Willi Golgert
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