Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde den 8. april 2019 kl. 16.00.
Til stede var:
Formand Lasse Buus – LB
Næstformand & driftsleder Flemming Brandt – FB
Kasserer Søren Langholm – SL
Måleransvarlig m.v. Benny Petersen – BP
Sekretær m.v. Jens Jørgen Hansen – JJH
Bestyrelsessuppleant Orla Johannsen – OJ – Velkommen til ham
Driftslederassistent Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

Beslutningsreferat:
Pkt. 1:
Status vedrørende nye målere og opsætning af antenner:
-

-

Omkring målere oplyste LB, at der var modtaget 600 målere til udskiftning/opsætning og Skovbo
VVS var bestilt til udskiftning af disse i dette 1. halvår.
Vedrørende opsætning af antenner oplyste FB, at Stofa havde henvist til et firma i Vemmedrup
omkring opsætningen, idet Stofa ikke selv klatrer længere. Havde fået tilbud fra pgl. Firma på kr.
12.900 excl. moms og et tilbud noget dyrere fra andet firma.
Beslag til opsætningen havde FB købt via nettet og havde selv lavet beslag til placering af El-skab på
antennen. Alt monteres i denne uge.
Nuværende elektronisk aflæsningsbare målere skal om programmeres, og dertil er der fra
Kamstrup anskaffet et Optisk øje. Desuden besluttet af anskaffe bærbar computer. BP forestår
opgaven og aflønnes herfor.

Pkt 2:
Trykforøgeren:
-

FB oplyste, at der er problemer med automatikken. Der er indhentet tilbud fra X-ergi om tilknytning
så det kører via vores øvrige anlæg – ca. kr. 70.000. Desuden foreslås det af hensyn til driftsikker-

heden at flytte trykforøgeren over jorden i stedet for som nu, hvor teknikken er under
jordoverfladen. Der er ved evt. utæthed en stor risiko for total ødelæggelse af elektronikken. FB har
talt med beboeren, hvor trykforøgeren er placeret, og der er velvilje til at lave en overjordisk
placering.
Samtidig er det foreslået, at udskifte de ca. 20 år gamle pumper ved samme lejlighed.
Det blev besluttet at arbejde videre med sagen og foretage en nærmere undersøgelse omkring den
samlede udgift m.v.
Pkt. 3:
Affugter, montering af filtre m.v.: - LB
Der er problemer med vores affugter på værket, og en ombygning/renovering er nødvendig.
Firmaet Affugter DK er blevet bedt om at komme med et forslag/tilbud på ombygning.
Pkt. 4:
Iltningstårn – LB
-

I henhold til tidligere indhentet tilbud om ombygning udføres dette umiddelbart efter påske.

Pkt. 5:
Boring 6: – LB
-

Besluttet af montere en motorventil på boringen.

Pkt. 6:
Analyser: - LB
-

Der er blevet udtaget prøver af både slam og drikkevand – begge prøver er rigtig fine. Desuden er
der, på Kildebjerg Agre – den nye udstykning, hvor kimtallet var voldsomt højt nu et normalt Kim
tal. Efter at der gennem længere tid blev foretaget udpumpning for at rense rørene.

Pkt. 7:
Kamstrup persondataaftale:
-

Kamstrup har fremsendt persondataaftale som blev gennemgået og der er forskelligt indhold, som
skal belyses/behandles nærmere, hvilket SL tager sig af.

Pkt. 8:
Opfølgning på generalforsamlingen:
-

LB kunne oplyse, at generalforsamlingen var ca. kr. 5000,- billigere end sidste år, hvilket formentlig
har noget at gøre med den nye forpagter og det, selvom deltagerantallet var væsentligt højere i år.
Der er som ønsket fra generalforsamlingen anskaffet en dirigentklokke, og LB forsøger at finde en
løsning med mikrofon/højttaler til næste år.
Desuden har formanden talt med Køge Onsdag omkring manglende aviser i omdelingsområdet og
det har givet pote – nu kommer der aviser på Dalmosevej.

Pkt. 9:
Beskyttelse af boringsnære områder:
-

Klima og planudvalget i Køge kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse.
Vi har modtaget et kort med indtegnelse over vores boringers placeringer og har besluttet, at
omdele brochuremateriale herom til de omkringboende, som bør være særligt opmærksomme på
anvendelse af sprøjtegifte m.v. i nærheden af vores boringer.

Pkt. 10:
Beplantning omkring boring 2 og 5:
-

Af hensyn til ryddelighed og tilgængelighed for græsslåning m.v. blev det besluttet, at gøre brug af
et tilbud, som FB har modtaget på at rydde området ved de 2 boringer for gl. hæk og beplante med
nye planter bestående af Kirsebær Lauerbærplanter, som skulle være langsomt voksende og
nemme at vedligeholde. Herved spares den årlige hækkeklipning m.v. i flere år fremover. Samlet
udgift max kr. 25.000,-.

Pkt. 10,1:
Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.
a) Kasserer fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen.
Intet at fremlægge
b) Kasserer rapporterer om restancer.
Der er p.t. 10 restanter
Pkt. 10,2:
Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.
a) LB
Orienterede om Dialogmødedeltagelse i Danske Vandværker samt møde i Skovbo vandsamarbejde,
hvor man var enedes om, at færdiggøre opsporing af gamle brønde i år. LB har deltaget i
repræsentantskabsmøde i Køge Vandråd, hvor der havde været en bred orientering og flere indlæg
vedrørende afkalkningsmuligheder af forskellige karakterer. Et godt møde, hvor formanden blev
bekræftet positivt i vores beslutning om at afvente udviklingen. KLAR spildevand har opsagt aftalen
vedrørende betaling for målertal fra 2020. Det kommer der mere omkring.
Desuden er der arbejde i gang med evt. at udfærdige et ens Regulativ med underpunkter gældende
for det enkelte vandværk.
Desuden er der enighed mellem Slimminge vandværk og Borup vandværk om en fusion.
b) FB
Orienterede om, at han deltager i kursus om lækagesøgning den 7. og 8. maj samt et kursus
omkring bestyrelsens ansvar den 25. april i Slagelse. Dette kursus ønsker OJ muligt at deltage i også.
Der havde i øvrigt været et stort antal alarmer fra trykforøgeren, som skyldtes et lille ubetydeligt
hul, som han havde udbedret. Han kunne også berette om problemer med en afgangsventil fra
filter 1.

c) SL
Ingen bemærkninger
d) BP
Ingen bemærkninger
e) JJH
Enkelte udførelser af opgaver resterer, men ellers kører alt fint.
Pkt. 10,3:
Driftslederassistent PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.
Kunne oplyse at slambassinet var blevet tømt for 2 læs slam, hvoraf det ene læs var blevet kørt til
Kalundborg og der var taget prøver af slammet.
Desuden havde PJ haft nødgeneratoren opstartet og der var ingen bemærkninger – alt fint.

Pkt. 10,4:
Input fra Danske Vandværker (DV) Køge vandråd (KV) Skovbo vandsamarbejde (SV)
Ingen øvrige bemærkninger – anført under pkt. 10,2 a

Mødet slut kl. ca. 18.30.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 3. juni kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen
Sekretær m.v.

