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Bjæverskov Vandværks ordinære generalforsamling 27. februar 2017, dirigent Flemming Brandt 

Referat af Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a. 

Ordinær Generalforsamling 

afholdt mandag den 27. februar 2017kl. 19.00 i Bjæverskov Forsamlingshus. 

 

Formanden Jørgen Steenstrup bød velkommen og foreslog Flemming Brandt som dirigent. 

Flemming Brandt blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt indkaldt og fik følgende dagsor-
den godkendt: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Behandling af indkomne forslag.  

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 

Som stemmetællere blev valgt Hans Holm og Finn Hansen. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 

Velkommen ! 
 Bestyrelse og personale 

Der har i 2015 2016 (rettet af dirigenten) været afholdt 11 bestyrelsesmøder.  

På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med, 

- formand       Jørgen Steenstrup 

- næstformand   Jørgen Jørgensen 

- kasserer       Søren Langholm 

- sekretær       Ole Jørgensen 

I maj måtte vi desværre acceptere at John Thorsen ønskede at udtræde af bestyrelsen 
med øjeblikkelig virkning, da han fandt bestyrelsens arbejdsforhold utilfredsstillende. 
Johns positive bidrag til bestyrelsens arbejde og hans store opdaterede viden fra det 
civile job med renovering af ældre vandværker i Hofor har siden været stærkt savnet.   
Suppleant Jesper Reippurt indtrådte herefter i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen og personalet har deltaget i: 
- vandværksforeningens temadage og messer 
- kursus om IT-sikkerhed i forsyningssektoren 
- seminar angående SRO-anlægget, d.v.s. driftsautomatikken.  
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- møder i Skovbo Vandsamarbejde og Køge Vandråd. Bjæverskov Vandværk er re-
præsenteret i styregrupperne begge steder. 

 
Den daglige drift og tilsyn med vandværket er udført af Preben Jensen med Ole Jør-
gensen, og i foråret også John Thorsen, som afløsere. 
  
Økonomi 

Gennemgås senere under fremlæggelse af regnskab.  
Vandforbrug 
I forbrugsåret 31. december 2015 – 31. december 2016 blev der udpumpet 153.082 m3 
vand fra vandværket. Det var 3,6 % højere end det foregående år.  

Vandværkets indvindingsret på 225.000 m3/år er blevet forlænget til august 2019. 

Vedligeholdelse 
Der er i årets løb foretaget reparationer og udskiftninger af vandværkets udstyr.  
Det væsentligste er udskiftningen af de to iltningssystemer fra åbne rislebakker med 
reaktionsbassiner til to helt lukkede systemer med tvungen tilførsel af filtreret udeluft. 
De oprindelige to nørke rum blev sammenlagt til et større og lyst rum med de to nye 
iltningstårne. Det blev sat i drift i juni og har fungeret upåklageligt med tilfredsstillende 
vandkvaliteter. 
De to rentvandstanke blev renset og der blev udført mindre overfladereparationer.  
I forbindelse med idriftsættelsen af de nye iltningssystemer og renoveringen af rent-
vandstankene blev vandet bestrålet med ultraviolet lys inden det forlod vandværket, for 
at sikre tilfredsstillende bakteriologiske forhold.  
Trykforøgeren på ledningen mod Lidemark har fået monteret affugter for at begrænse 
kondensvandsdannelsen i fugtige og kølige perioder.  
Der er udskiftet en rentvandspumpe og der har været nogle få rørbrud på jordlednin-
gerne hos forbrugerne.  
Vandværket har serviceaftaler om regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse for det mest 
vitale udstyr såsom boringer, vandbehandling , el-systemer, automatik, driftsovervåg-
ning, adgangsalarmsystemer og nødgenerator.  
Efter tre indbrud i kontorbygningen indenfor de seneste to år er der installeret adgangs-
kontrol med alarm. 
Efter Folketinget midt på året vedtog en lempelse af beskatningsreglerne for vandvær-
kers egenproduktion af strøm fra solceller er dette blevet attraktivt for vandværket. Ved 
udbedring af en mindre utæthed i taget på kontorbygningen blev det bemærket, at der 
er meget lille overlap på tagpladerne, der har ligget siden huset blev bygget i 1965. 
Som forberedelse til montering af solceller er det besluttet at udskifte tagbelægningen, 
taglægter og loftisolering, så det overholder kravene for bygningsrenovering. Arbejdet 
udføres i foråret 2017.  
 
Vandmålere 
Der er indkøbt et antal vandrette vandmålere fra firmaet Kamstrup i Jylland primært 
til udskiftning af de resterende ca. 70 målere på Duehusvej, det vil foregå fra marts i 
år. Målertypen anvendes i dag af hovedparten af danske vandværker og kan forsynes 
med et modul til fjernaflæsning af målervisningen. Hvis Kamstrup målerne, som for-
ventet, er mindre tilbøjelige til at danne dug på indersiden af måleglasset, vil de blive 
monteret i de målerbrønde, hvor dugdannelsen ofte gør det umuligt at aflæse målervis-
ningen i vinterhalvåret.  
Der arbejdes på en løsning til udskiftning af de resterende lodrette målere uden at skulle 
lave ændringer i forbrugernes installationer. 



        3 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bjæverskov Vandværks ordinære generalforsamling 27. februar 2017, dirigent Flemming Brandt 

 
Antal forbrugere  
Der er tilsluttet en ny forbruger på Druestrupvej og Industrivej. Forsyningen til de mid-
lertidigt opsatte pavilloner på den tidligere motorvejsrasteplads ved det nedlagte Mor-
fars cafeteria er ophørt. Forsyningsledningen under Vestmotorvejen og den nye jern-
bane er frakoblet i Ringstedvej ud for Cook Medical.  

Ved forbrugsårets afslutning den 31. december var der 1.197 tilsluttede ejendomme. Da 
nogle af ejendommene har mere end en bolig, f.eks. udlejningsboliger, andelsboliger 
og ejerlejligheder, kommer antallet af tilsluttede husstande og virksomheder op på   
1.410 forbrugerenheder. 
 
Vandtakster 
Vandafgiften til vandværket var i 2016 på 3,50 kr./m³. 

Med afgift af ledningsført vand (grøn afgift), bidrag til grundvandskortlægning (drik-
kevandsbidrag) og vandafledningsafgift til KLAR Forsyning, Køge samt moms blev det 
i 2016 til i alt 55,73 kr./m³. Hertil kom den faste afgift på 300 kr./år plus moms. 

For 2017 er vandværkets vandafgifter og faste afgifter uændrede 3,50 kr./m³ og 300 
kr./år. 
 
Vandkvalitet, vandanalyser og tilsyn 
Der er løbende gennem året uanmeldt blevet udtaget vandprøver på vandværket og hos 
vilkårlige forbrugere.  
En vandanalyse fra afgang vandværk i oktober viste spor af coloforme bakterier. Ved 
kontrolanalyse få dage efter var der ikke spor af coloforme bakterier.  
Øvrige analyser har alle haft parametre indenfor grænseværdierne. 
Resultaterne af de seneste vandanalyser kan ses på vandværkets hjemmeside. 
I oktober havde vi teknisk vandværkstilsyn, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge 
Kommune kontrollerede forholdene ved boringerne og vandværket. Konklusionen var 
at vandværket var meget velholdt og den tekniske tilstand var meget god.  
Vandværket har løbende fulgt udviklingen for anlæg til blødgøring af vandet inden det 
forlader vandværket. Der findes flere metoder.  
Den i pressen meget omtalte membranfiltreringsproces, der er ved at blive installeret 
på Hofors vandværk i Brøndbyvester er ikke rentabel for vores størrelse vandværk.  
Pellet-metoden, som kan være interessant for Bjæverskov Vandværk, vil kræve nogle 
bygningsændringer og medfører ugentligt merarbejde med tilførsel af råmaterialer og 
fjernelse samt deponering eller salg af det stærkt kalkholdige restprodukt. Der er i ef-
teråret idriftsat et anlæg på St. Heddinge Vandværk. Metoden medfører en forøgelse af 
m³-prisen på ca. 3 kr./m³, dvs. næsten en fordobling, eller en forhøjelse af vandafgiften 
for en husstand på 150 – 200 kr./år for Bjæverskov Vandværks vedkommende. 
Kalkknusningsmetoden omdanner kalken til en tilstand, der er mindre tilbøjelig til at 
give belægninger i installationerne. Hårdhed og kalkindhold reduceres ikke. Metoden 
har de laveste installations- og driftsomkostninger af de nævnte tre metoder. Der findes 
anlæg Osted Vandværk og Vollerslev-Gørslev Vandværk. Forbrugernes vurdering af 
effekten af kalkknusningsanlæggene er desværre ikke entydig. 
Vandværksforeningens Tekniske Forum arbejder på en sammenlignelig vurdering af de 
forskellige metoder ved forskellige vandværksstørrelser og hårdhedsgrader. Dette ar-
bejde følges nøje af vandværkets bestyrelse. 
Bjæverskov Vandværk har ingen erfaringer med blødgøringsanlæg monteret på for-
brugsstederne, men henviser til de husstandsomdelte aviser og magasiner. 
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Skovbo Vandsamarbejde 
Vandsamarbejdets aktiviteter fortsættes indtil videre uændret indenfor den tidligere 
Skovbo Kommunes område hovedsagelig med. Gratis lukning af ubenyttede og uvedli-
geholdte boringer og brønde.  
 

Samarbejde med andre vandværker 

Som orienteret på sidste års generalforsamling havde de 4 store vandværker i det gamle 
Skovbo Kommune taget initiativ til drøftelser om sammenlægning af vandværkerne.  

Ved orienteringen om dette initiativ på generalforsamlingen, agiterede en mindre 
gruppe andelshavere meget kraftigt imod dette.  

Et af gruppens væsentlige argumenter var, at formuen i Bjæverskov Vandværk ikke 
skulle anvendes til forbedringer af andre mindre konsoliderede vandværker i et kom-
mende samarbejde. Det var desværre ikke muligt for bestyrelsen at overbevise gruppen 
om, at der ved sammenlægning skal ske en intern tilpasning af formueforhold i de en-
kelte vandværker, indtil der efter en overgangsperiode på f.eks. 10 år sker en økonomisk 
sammenlægning. I overgangsperioden vil de teknisk sammenlagte vandværker typisk 
køre med forskellige satser for vandafgifter og omfang af vedligeholdelses- og renove-
ringsplaner. 

To måneder efter generalforsamlingen modtog vandværket ca. 100 underskrifter, ind-
samlet af Bjæverskov Nærmiljø gruppen, med krav om afholdelse af ekstraordinær ge-
neralforsamling med det formål at forbyde bestyrelsen at arbejde videre med sammen-
lægning. Bestyrelsen stillede herefter sammenlægningsplanerne i bero, hvorefter grup-
pen besluttede at trække kravet om ekstraordinær generalforsamling tilbage.  

Det kunne senere konstateres at en stor del af underskrifterne var afgivet på et meget 
tvivlsomt grundlag. 

Der har i efteråret været arbejdet med planer om fælles driftsleder, med høje faglige 
kompetancer, for de interesserede vandværker i den tidligere Skovbo Kommune. Mange 
af vandværkerne står foran ensartede udfordringer på dette område. Der er annonceret 
efter egnede kandidater i lokalavisen og vandværkernes fagblad. Ansøgernes kompe-
tancer, mulighederne og rammerne vil blive vurderet efter ansøgningsfristens udløb i 
næste måned.  

Slimminge Vandværk har lukket den ene boring på grund af forurening med pesticider 
fra en nærliggende tidligere maskinstation. Der er konstateret en mindre, men ikke-
voksende, forurening i vandværkets anden boring. Situationen følges af Regionen og 
Hofor, som har kildepladser i området. Mulighederne for levering af vand fra Bjæver-
skov Vandværk er ved at blive undersøgt. 

Køge Vandråd 

Køge Vandråd, der har repræsentanter fra vandværkerne i kommunen og den kommu-
nale administration, har ikke haft nogle aktiviteter i årets løb.  
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Afslutning 
Jeg vil til slut gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
vores vandværkspassere, regnskabsmedarbejder, rengøringsmedarbejder, WEB-ma-
ster og revisorer for det gode samarbejde og deres store engagement i årets løb, i det 
daglige arbejde med at holde vandværket kørende.  
 

Uddybende bemærkninger vedrørende ekstraordinær generalforsamling 

(Til brug ved den forventede diskussion efter fremlæggelse af beretningen) 

Som orienteret på sidste års generalforsamling havde de 4 store vandværker i det gamle 
Skovbo Kommune taget initiativ til drøftelser om sammenlægning af vandværkerne.  

Ved orienteringen om dette initiativ på sidste års generalforsamling, agiterede en min-
dre gruppe andelshavere meget kraftigt imod dette.  

Et af gruppens væsentlige argumenter var, at formuen i Bjæverskov Vandværk ikke 
skulle anvendes til forbedringer af andre mindre konsoliderede vandværker i et kom-
mende samarbejde. Det var desværre ikke muligt for bestyrelsen at overbevise gruppen 
om, at der ved sammenlægning skal ske en intern tilpasning af formueforhold i de en-
kelte vandværker, indtil der efter en overgangsperiode på f.eks. 10 år sker en økonomisk 
sammenlægning mellem ligestillede vandværker. I overgangsperioden vil de teknisk 
sammenlagte vandværker typisk køre med forskellige satser for vandafgifter og omfang 
af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. 

En måned efter generalforsamlingen inviterede Erik Steenstrup mig til et privat møde 
med det formål at videregive ”nogle gode ideer om vandværket”. Jeg valgte også at 
lade bestyrelsens næstformand Jørgen Jørgensen få del i ”de gode ideer”. Herudover 
deltog Erik Steenstrup, Lasse Buus, Benny Petersen og Per Nielsen.  

Hovedbudskabet fra mødet var at gruppen fandt det uønsket at vandværket brugte penge 
på videregående forarbejde vedrørende sammenlægning. Såfremt det skete ville der 
blive krævet afholdt ekstraordinær generalforsamling med det formål at forbyde besty-
relsen at arbejde videre med sammenlægning. 

Vandværket modtog dette krav en måned senere i form af ca. 100 underskrifter fra an-
delshavere og andre, hvorefter en enig bestyrelse besluttede at annullere planerne om 
sammenlægning.  

Tak til Bjæverskov Nærmiljø gruppen for en udmærket orientering om deres indsats i 
udhængsskabet ved SuperBrugsen. 

En efterfølgende gennemgang af underskrifterne viste, at en stor del af disse var afgivet 
af personer, der normalt ikke deltager i vandværkets generalforsamlinger og derfor ikke 
var orienteret om baggrunde, argumenter og konsekvenser ved sammenlægning.  

Ved kontakt til nogle af underskriverne blev det klart, at hovedparten havde afgivet 
deres underskrift for at forhindre at formuen i Bjæverskov Vandværk skulle anvendes 
til forbedringer af andre ringere konsoliderede vandværker i et kommende samarbejde.  
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Det betyder at mange underskrifter er afgivet på baggrund af urigtige oplysninger fra 
Bjæverskov Nærmiljø og andre underskriftsindsamlere. Den form for handling vurderes 
som manipulation og er i sin yderste konsekvens strafbart. 

Det er uklart, hvad der får Bjæverskov Nærmiljø og gruppens sympatisører til at an-
vende urigtige oplysninger i deres agitation, men det stempler i mine øjne personerne 
som uærlige, nogle man ikke kan have tillid til og ikke ønsker at samarbejde med. 

Det er skuffende at vandværkets folkevalgte revisor er illoyal overfor vandværket ved 
at være en aktiv deltager i en gruppe, der modarbejder de demokratiske beslutnings-
processer ved udbredelse af urigtige og mangelfulde informationer. 

(Ovenstående beretning var fremlagt som bilag på generalforsamlingen.) 

Dirigenten takkede for beretningen og satte den til debat. 

Benny Petersen spurgte formanden om hvorfor han blandede Bjæverskov Nærmiljø ind i debatten. 

Jens Hansen spurgte om hvordan man ville afholde en udgift på ca. 800.000,- kr. til aflønning, fe-
riepenge og en bil til en fælles driftsleder. 

Erik Steenstrup spurgte de medlemmer, der på sidste års generalforsamlingen tog ordet og fraråder 
en sammenlægning af vandværker, om de på nogen måde havde aftalt dette med Nærmiljøet. Alle 
svarede benægtende hertil. Erik Stenstrup fandt det derfor helt ubegrundet at formanden i sin beret-
ning skød på Bjæverskov Nærmiljø. 

Axel Andersen og Stig Sørensen støttede formanden og bestyrelsen.   

Formanden redegjorde for bestyrelsens holdninger som var beskrevet i beretningen og fastholdt, at 
han og bestyrelsen stod fast på deres synspunkter. 

Herefter blev debatten afsluttet og dirigenten gik videre til næste punkt. 

3. Behandling af indkomne forslag: 

Der var indkommet et forslag fra Per Nielsen som var omdelt: 
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Lasse Buus ønskede svar på hvorfor budgettet ikke var sat på som et punkt der skulle behandles. 

Formanden fandt, at forslaget var i strid med Vandværksforeningens anbefaling. 

Forslaget kom herefter til afstemning. 

For forslaget: 28 stemmer 

Imod forslaget 35 stemmer 

4 blanke.    Forslaget der derfor forkastet. 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

Regnskabet var udleveret til alle i salen. 
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Kassereren gennemgik regnskabet omhyggeligt og der var stor tilfredshed med kassererens regn-
skab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 

På valg var Jørgen Steenstrup og Ole Jørgensen der begge ønsker genvalg. 

Andre kandidater: Lasse Buus og Benny Petersen.  

Ved den skriftlige afstemning fik: 

Jørgen Steenstrup 35 stemmer 

Benny Petersen 33 stemmer 

Lasse Buus 31 stemmer 

Ole Jørgensen 27 stemmer 

Derefter meddelte Jørgen Steenstrup, Ole Jørgensen og Jesper Reippurt, at de trak sig ud af 
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

Stig Sørensen mente ikke at vandværket kan køre uden den nuværende bestyrelse. Han fandt, at der 
derfor skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

Dirigenten fandt, at det var i overensstemmelse med vedtægterne, at der kunne afholdes valg til alle 
de ledige bestyrelsesposter i dag, men satte spørgsmålet til afstemning. 

44 stemmer for at valgene skal fortsætte. 

20 stemmer imod at vi fortsætter.           3 blanke. 

Der blev yderligere opstillet 2 til bestyrelsen: 

Ragnhild Kofod og Flemming Brandt 

Da der ikke var flere kandidater var: 

Benny Petersen og Lasse Buus valgt for 2 år og Ragnhild Kofod og Flemming Brandt for 1 år. 

Som suppleant blev Jens Jørgen Hansen valgt uden modkandidat. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Som revisor blev Per Nielsen genvalgt og Aase Olsen som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt: 

Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde gennem årene. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:50. 

 

(Sign.) 

Dirigent Flemming Brandt 


