Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
GENERALFORSAMLING 22. april 2009.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11
Formanden Erik Jensen bød velkommen. Erik Swiatek blev valgt som dirigent og der blev udpeget 2 stemmetællere.
Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne § 11.
Der var i alt fremmødt 15 stemmeberettigede.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og startede med at beklage at Børge og Jette Olsen, efter
mange år som kasserer og opkræver, på grund af Børges sygdom så sig nødsaget til at træde tilbage.

Det havde ikke været muligt at indkalde suppleanten Karl Carlsen til bestyrelsen: Han døde pludseligt i december 2008.
På vandsiden havde det været et roligt år uden større skader. Den udpumpede vandmængde på
63.156 m3 er en forøgelse fra sidste år på 2.755 m3.
Udlån af ledningskapacitet til Borup Vandværk er blevet reduceret da Borup Vandværk ved nedlæggelse af Svenstrup Gods Vandværk valgte selv at fremføre ledning til brønden på Bækgårdsvej.
For første gang har det været muligt at indgive målertal på vandværkets hjemmeside. Det blev benyttet af 38 % af andelshaverne.
På værket er nogle 40 år gamle ventiler blevet udskiftet og der er blevet udskiftet et antal stophaner
til målerbrønde.
Alle udtagne vandprøver har været i orden på nær en. Det viste sig senere at den dårlige prøve
fremkom på grund af en fejlbehandling på prøvelaboratoriet.
Køge Vandråd, som er et samarbejde mellem samtlige vandværker i Køge Kommune, har nu
været aktivt i godt et år.
Vandrådet har ført en del forhandlinger med Kommunen om forskellige økonomiske og praktiske forhold for kommunens vandværker.
Vandrådet er sammen med Kommunen i gang med at udfærdige en fælles beredskabsplan og
et fælles regulativ.
Skovbo Vandsamarbejde, hvori også Københavns Energi er repræsenteret, arbejder videre
med at passe på vores grundvandsreserver.
Der bliver lukket gamle boringer og der er blevet ansat en miljøkonsulent der ved opsøgende
arbejde vejleder i brugen af sprøjtemidler og bortskaffelse af rester.
Alle vandværker i Kommunen er nu blevet inviteret med i samarbejdet så grundvandsbeskyttelsen kan omfatte hele området.
Vores indvindingsret er blevet reduceret fra 175.000 m3 til 80.000 m3 hvilket passer bedre til
vores forbrug.
Regnskab og budget blev fremlagt af formanden og blev enstemmigt vedtaget.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Thomas Larsen for 2 år, Palle Malmberg for 1 år.
Arne Nielsen blev valgt som suppleant.
Erik Swiatek blev genvalgt som revisor med Preben Læsaa som revisorsuppleant.
Formanden sluttede med rosende ord til Børge og Jette for deres store arbejde takkede for god
ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
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