Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
GENERALFORSAMLING 15. april 2008.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11
Formanden Erik Jensen bød velkommen. Erik Swiatek blev valgt som dirigent og der blev udpeget 4 stemmetællere.
Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne § 11.
Der var i alt udleveret 31 stk. stemmesedler, heraf 2 stk. ved fuldmagt.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Indledning
Året startede med en ekstraordinær generalforsamling hvor vi fik justeret vore vedtægter i
forhold til kommunesammenlægningen.
I det forløbne år har vi måtte sige farvel til bestyrelsesmedlem Willi Golgert som af personlige
årsager ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.
Vi har haft et roligt år uden større skader og har kunnet levere rigeligt og rent vand til alle andelshaverne.

Udpumpet vandmængde
Den udpumpede vandmængde i 2007 udgjorde 60.400 m3
I forhold til 2006 er det et fald på 6.880 m3
Vi ligger rimeligt stabilt med et udsving på +/- 5-6.000 m3 pr år.
Den udpumpede mængde i forhold til det antal m3 der bliver opkrævet hos andelshaverne, fratrukket den mængde der bruges til skylninger m.m. viser at vi har et forsvindende lille tab i
vores ca. 40 km lange ledningsnet.
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Udlånet af ledningskapacitet til Borup vandværk har virket uden problemer og den aftalte
mængde er ikke blevet overskredet. Vi har i 3 tilfælde ydet hjælp til Borup Vandværk for lækagesøgning af utætheder på Dyndet, ved hjælp af vores overvågnings system.
Vedligeholdelsesarbejder
Ledningsnettet er blevet opdateret med flere hovedstophaner så vi ved ledningsbrud kan begrænse det antal andelshavere der berøres af reparationsarbejderne.
I forbindelse med etablering af den nye rundkørsel på Bækgårdsvej har vi omlagt ledningen og
afsat hovedstophaner for de kommende sideveje.
I årets løb har vi udskiftet 8 stophaner med målerbrønde.
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Vandkvalitet
Den første vandanalyse i år viste 1 colibakterie. Da der var tvivl om laboratoriets måleudstyr
fik vi straks foretaget en ny prøvetagning. Denne viste ingen colibakterier og alle øvrige analyser i årets løb 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.
Daglig drift
Et nyt samarbejde med alle vandværker i kommunen er blevet stiftet under navnet Køge
Vandråd.
Nogle af Vandrådets opgaver bliver at fører de direkte forhandlinger med Køge Kommune om
økonomiske og praktiske forhold for vandværkerne i kommunen.
Vandrådet er også i gang med at udfærdige en fælles beredskabsplan.
Vi er repræsenteret i vandrådet ved Børge Olsen der også er vandrådets kasserer.
Skovbo Vandsamarbejde, hvori også Københavns Energi er repræsenteret, arbejder videre
med at passe på vores grundvandsreserver, blandt andet ved fortsat at lukke gamle boringer i
området.
I vores område har vi nu kun 2 gamle boringer på ventelisten for lukning.
Det årlige kommunale tilsyn med værket konkluderede at værket med brønde fremtræder
pænt og velholdt og i god teknisk stand.
Som en naturlig følge af forureningen på Lyngens Vandværk i Køge har Køgeegnens renseanlæg afmeldt alle vandtilslutninger der ikke var i brug. Det drejer sig i vores område om 2 stk.
Derved har man illumineret antallet af forureningskilder.
Installation af TBS-kontraventiler går fremad men forsinkes lidt af, at der på alle kommunens
adresser skal søges om byggetilladelse for opsætning, samt af den store foretagsomhed hos
vores lokale VVS-entreprenører.
Vi har fået beskåret nogle træer ved værket hvilket gav lidt ridser i lakken i forhold til værkets
nabo. Vi må i fremtiden sørge for at blive dygtigere til at samarbejde så de problemer ikke
opstår igen.
Vi har fået en henvendelse fra Ejby Vandværk om etablering af en ledning mellem værkerne
ved golfbanen, Dalbyvej 55, som en nødforsyningsledning. På grund af højdeforskellene i terrænet (16 m) vil vi kun kunne få gavn af ledningen ved en voldsom trykforøgelse fra Ejby siden. Ledningen vil derfor hovedsalig være en hjælp for Ejby Vandværk. Ledningen etableres i
august 2008 når der er høstet på marken ved Dalbyvej 55. Udgifterne til etableringen fordeles
således, at vi afholder udgifter på eget leveringsområde, (ca. 100 m) fra nr. 55 afholdes udgifterne af Ejby Vandværk.
Kravet fra Kemp & Lauridsen, for reparation af skaderne på vandledningerne ved nedgravning
af lyslederkabler gennem Nr. Dalby, har været behandlet intenst med en del korrespondance
og mødevirksomhed mellem parternes advokater. Vi brugte alle mulige løsningsforslag for at
slippe for kravet, som dog endte med at vi, ifølge advokaten, i retten ville have en dårlig sag,
hvor vi sikkert ville blive pålagt udgiften samt modpartens sagsomkostninger. Der blev herefter stilet mod et forlig, og vi fik trukket et forlig i land hvor udgiften blev delt med ca. 2/3 til os
og 1/3 til modparten. Hver part betaler egne sagsomkostninger. Da vores advokat var fra Foreningen af Vandværker i Danmark var vores sagsomkostninger minimale så vi endte på en
udgift på ca. kr. 110.000. Det oprindelige krav var på kr. 158.000.
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Hele sagsbehandlingen giver på landsplan anledning til en ny procedure ved angivelse af ledningers placering, så det bliver den der graver der har ansvaret for eventuelle skader ved
gravningen.
Økonomi
Vi har for det forløbne år afsluttet regnskabet efter afskrivninger med et overskud på ca.
250.000 i forhold til det vi havde budgetteret med.
Forskellen skyldes indtægtsførelse af resterende vandafgift i forbindelse med omlægning af
aflæsningstidspunktet 2005/2006, små 50.000 mindre i udgifter og 35.000 mere i renteindtægt end budgetteret.
Med den nuværende økonomi fastholdes faste afgifter og prisen pr m3 på samme niveau som i
2007.
Den nærmere gennemgang af årets regnskab vil vi senere få af kassereren.
Takstbladet for 2008 har været fremsendt til kommunen og er blevet godkendt i henhold til
Vandforsyningsloven § 53.
I godkendelsesbrevet gør Køge Kommune opmærksom på at der i 2008 vil blive arbejdet med
en standardformulering af takstbladene for vandværkerne i kommunen, således at alle bidrag
får den samme benævnelse og beregningsmetoderne bliver ens.
Dette kan være første skridt på vejen til samme m3 pris på alle værker
Der blev stillet enkelte spørgsmål til beretningen hvorefter den blev vedtaget enstemmigt.
Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet for 2008.
Der blev stillet enkelte spørgsmål af teknisk karakter hvorefter regnskabet blev vedtaget med
30 stemmer for og 1 stemme imod.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Et forslag stillet af en andelshaver, om optagelse af forhandlinger med Borup Vandværk med
henblik på en eventuel fusion mellem værkerne, blev efter en del meningsudvekslinger for og
imod sat under skriftlig afstemning. Der blev afgivet 9 stemmer for forslaget og 20 stemmer
imod forslaget. 1 stemme var ugyldig og 1 stemme var blank.
Forslaget blev forkastet.
Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Erik Jensen, Børge Olsen og Erik Raahauge blev
genvalgt og Gunner Eriksen blev nyvalgt.
Som suppleant genvalgtes Karl Carlsen.
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på nytten af at orientere suppleanten på lige fod med siddende bestyrelsesmedlemmer. Der vil fremover tilgå suppleanten oplysninger fra bestyrelsesmøder dog uden oplysninger om personsager.
Til posten som revisor valgtes Svend-Aage Andersen for en 2-årig periode.
Som revisorsuppleant blev Arne Nielsen genvalgt.
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Under eventuelt blev teksten på opkrævningen via betalingsservice drøftet. Kassereren tager
sagen op.
Dirigenten og takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten og sluttede
generalforsamlingen.

……………………………….
Formand Erik Jensen

…………………………………
Dirigent Erik Swiatek
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