BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Tirsdag, den 9. juni 2020, kl. 16.00.
Deltagere
Formand
Næstformand & driftsleder
Kasserer
Måleransvarlig m.v.
Ansvarlig f. ledelsessystem, hjemmeside
Sekretær, suppleant
Driftslederassistent

Lasse Buus (LB).
Flemming Brandt (FB).
Søren Langholm (SL).
Benny Petersen (BP).
Jens Jørgen Hansen (JJH).
Orla Johannsen (OJ).
Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen. (Afbud til møde).

Referat og opdateret dagsorden
1. Orientering om hjemmeside og cookies
(JJH) oplyste, at han havde fået opgraderet vandværkets hjemmeside i forhold til lovgivningskrav
for brug af cookies. Bruger af hjemmeside skal gives mulighed for at vælge mellem nødvendige cookies og supplerende cookies. For bruger er det kun nødvendigt af vælge én gang, idet systemet husker valg, når bruger igen benytter vandværkets hjemmeside. Indstillinger af cookies kan til enhver
tid ændres af bruger i værktøjslinjen under emnet: Fortrolighedspolitik.
De praktiske ændringer er udført af vandværkets IT- firma, der står inde for, at vandværket lever op
til databeskyttelseskravene (GDPR).

2. Filter 1 og ventilproblemer
(FB) orienterede om, at der har været problemer med motorventil til filter 1 i forbindelse med filterets skylning. Ventil er blevet udskiftet, da den var utæt. Ligeledes bliver ventilens motor udskiftet
til samme type og kvalitet som for de øvrige motorventiler ved filter 2 og filter 3.

3. Klima og bæredygtighed
(LB) anbefalede bestyrelsen, at der for vandværket påbegyndes et arbejde med at registrere og beskrive vandværkets klima og bæredygtighed. Der er ingen grund til at vente med henblik på at dokumentere allerede udførte indsatser og kommende indsatser inden for klima og bæredygtighed.
Eksempelvis bør de seneste tre års indsatser dokumenteres: Udskiftning af affugter, etablering af
solcelleanlæg, færre filterskylninger og mere energieffektiv pumpestrategi, målrettet brug af grøn
strøm, information om pesticider i haver m.m. Dokumentation m.m. bør indarbejdes som en del af
vandværkets ledelsessystem. (LB) foreslog (OJ) som tovholder for opgaven. (OJ) ville gerne være
tovholder.
Bestyrelsen besluttede, at udpege (OJ) som tovholder for klima- og bæredygtighed. Det blev aftalt,
at (OJ) og (JJH) aftaler nærmere omkring indarbejdelsen af klima og bæredygtighed i ledelsessystemet.
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4. International messe i Bella Centeret
(LB) foreslog, at bestyrelsen deltager ved international messe i Bella Centeret om vandforsyning
m.m. Messen afholdes fra søndag, den 18. oktober til fredag, den 23. oktober 2020.
Bestyrelsen besluttede at deltage ved messen. Det aftales nærmere, hvornår og hvem, der deltager.

5. Ejby Vandværk, driftsbeskrivelse
Bjæverskov Vandværk har leveret vand til hele Ejbys forsyningsområde, hvor Ejby Vandværk har
været lukket. Bjæverskov Vandværk kunne levere tilstrækkelig med vand til både eget forsyningsområde og Ejby Vandværks forsyningsområde. Det har dog været vanskeligere end forventet. Det
har således krævet en række omstillinger på vandværket, for at vandværket har kunnet levere den
fornødne vandmængde. Det har bl.a. været en udfordring, at udpumpning af en større vandmængde kræver hyppigere skylninger af filtrene ligesom det har været nødvendigt at øge udpumpningstrykket.
Med henblik på at kunne forsyne Ejby Vandværk, men også Gummersmark og Gørslev området,
ved midlertidige lukninger, skal der udarbejdes en supplerende driftsbeskrivelse for mer-udpumpning af vand. Vandværket kræver således nogle omstillinger for at kunne levere den forøgede vandmængde.
Dertil har det vist sig, at vandværkets rentvandskapacitet næsten udnyttes fuldt ud ved stor efterspørgsel af vand. Det gode vejr i pinsen medførte, at vandforbruget i Bjæverskov Vandværks forsyningsområde var meget højt i nogle af dagtimerne. Samlet set bør det derfor på sigt overvejes, om
vandværket kan etablere en større rentvandstank for at kunne efterkomme perioder med stor efterspørgsel af vand.
Bestyrelsen besluttede, at der skal ske en opdatering af driftsbeskrivelsen i forhold til situationer
med forsyning af Ejby Vandværk og/eller Gummersmark og Gørslev området. Tovholder er (FB) og
(LB).

6. Drøftelse og godkendelse af beredskabsplan
Beredskabsplanen blev kort drøftet i forhold til de vedudførte opdateringer.
Bestyrelsen godkendte beredskabsplanen med følgende rettelser: Informationsannoncer skal indrykkes i Køge Avis, som dækker vandværkets forsyningsområde. Henvisning til Midtsjællands Avis
og Køge Onsdag skal af samme grund slettes.

7. Udvalg for vedtægtsændringer
(FB) er påbegyndt arbejde med en gennemgang af vandværkets vedtægter, som i kladde blev uddelt på mødet. (LB) foreslog, at der blev nedsat et mindre udvalg, der skulle gennemgå og drøfte
vandværkets vedtægter med henblik på eventuelle vedtægtsændringer.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg til vedtægtsændringer med følgende medlemmer af
bestyrelsen:
(FB) Flemming Brandt som tovholder for opgaven.
(LB) Lasse Buus, (JJH) Jens Jørgen Hansen og (SL) Søren Langholm.
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8. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB): Orienterede om overgravninger af vandrør i forbindelse med byggearbejder i
centeret. Der er udført boringsanalyser i vandværkets boringer. Analyserne viser ingen overskridelser af grænseværdierne. BAM er ikke længere konstateret i boring 5. Måske fordi slam i
regnvandsbassin er blevet renset op. Følgende organiske mikroforureninger er konstateret:
 Boring 1: BAM 0,03 µg/l, N, N dimethyl-sulfamid 0,06 µg/l.
 Boring 2: Desphenyl-Chloridazon 0,02 µg/l, N, N dimethyl-sulfamid 0,04 µg/l.
 Boring 5: Desphenyl-Chloridazon 0,02 µg/l, N, N dimethyl-sulfamid 0,04 µg/l.
 Boring 6: Ingen organiske mikroforureninger.
De pågældende stoffer er nedbrydningsprodukter fra pesticider. Analyserapporter er tidligere
udsendt til bestyrelsen. Digital signatur udløber 22. juni og er blevet opdateret.
b) Næstformand, driftsleder (FB): Hæk ved vandværket klippet. Ukrudtsbrænder tjekket. Sol-celleanlæg tjekket. Bestilt varmefotografering af el-tavle.
c) Kasserer (SL): (LS) og (SL) har deltaget på web-seminar om nyt erhvers-NEM-id. Enkelte restancer, som der følges op på. Modtaget (fup)faktura for ikke udført arbejde. Faktura afvist.
d) Måleransvarlig (BP): Udskiftning af vandmålere fortsættes på Skovbovej, i Lidemark og de nye
boligområder i Kildebjerg Agre.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Ledelsessystem opdateret.
f) Driftslederassistent (PJ): Meldt afbud.
g) Sekretær (OJ): Intet.
h) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde: For Skovbo Vandsamarbejde
har (LB) og Per stedfæstet tidligere drikkevandsbrønde/boringer i Gørslev med henblik på korrekt sløfning af brønd/boring.

9. Næste møde
Mandag, den 7. september 2020, kl. 16 på vandværket.

10. Eventuelt
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

