Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019, kl. 16.00.
Til stede:
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.

Referat
1. Status/evaluering af ”Åbent hus”
(FB) oplyste, at åbent hus arrangementet var forløbet rigtig godt. Arrangementet var begunstiget af
fint september-vejr med ca. 90 besøgende på vandværket. Gæsterne gav positive tilbagemeldinger.
Der blev konsumeret ca. 200 pølser og tilsvarende øl. Leje af pølsevogn fungerede godt og var en
meget funktionel og nem løsning. Åbent hus arrangementet bør gentages om f.eks. 2 år.
2. Status for antenneprojekt
Flagstang med antenne er nu rejst. (BP) oplyste, at antenne og ledninger er monteret i antennen,
hvilket viste sig ikke at være helt så enkelt, men det lykkedes med fælles hjælp fra medlemmer af
bestyrelsen. Antennen fanger nu stille og roligt de forskellige målere. Signal kan dog ligge i skyggen
af såvel køretøjer som bygninger, hvilket kan give noget forsinkelse i modtagelsen af signal. Det er
dog (BP)s forventning, at signalet fra langt de fleste målere i Bjæverskov og til lige syd for Dalmosevej vil kunne modtages af de to antenner, der nu er aktive. I de få tilfælde, hvor signalet ikke kan
modtages, vil dette blive afhjulpet med en signalforstærker – en skildpadde.
3. Status for uddeling af folder ”Stop brug af sprøjtegift”
(OJ) havde til bestyrelsens medlemmer fremsendt forslag til bestyrelsens brevtekst, der skal vedlægges folderen ”Stop brug af sprøjtegift”. Følgebrev og folder skal uddeles til vandværkets forbrugere i nærheden af vandværkets boringer. Med enkelte rettelser blev brevet vedtaget.
Bestyrelsen besluttede, at uddeling først skal ske ved start af næste vækstsæson i marts i 2020.
(OJ) foretager opdatering af følgebrev, så brev ligger klart til møde i februar/marts.
4. Status for udluftning af kontorbygningens tagrum
Tagrummet i vandværkets kontorbygning er ikke udluftet tilstrækkeligt. Der bør monteres en passiv
udluftning ved f.eks. at montere udluftningsriste i gavlene. (BP) og (LB) skaffer to riste og indbygger
dem i hver gavlende. Arbejdet udføres i den kommende uge.
5. Status for trykforøger
(FB) kunne oplyse, at arbejdet med at renovere trykforøgeren på Lidemarksvej udføres i løbet af
oktober. Forbrugere, der bliver påvirket af arbejdet, informeres direkte.

6. Status over niveau-føler i slambassin
(FB) orienterede om, at niveau-følere er bestilt og vil blive monteret inden for den nærmeste fremtid.
7. Status vedrørende Kirsebærhaven (LB).
(LB) forelagde bestyrelsen forslag til aftaleudkast fra A/B Kirsebærhaven og vandværkets aftaleudkast.
Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med A/B Kirsebærhaven med en række ændringer, og således at A/B Kirsebærhaven indestår for alle restancer i forhold til Bjæverskov Vandværk.
8. Ny dato for seminar ved Kamstrup
Bestyrelsen aftalte at foreslå Kamstrup en mødedato: Onsdag, den 20. november 2019 kl. 9.30 på
vandværket.
9. Møde med KLAR-Forsyning om afregning af målertal
Til KLAR-Forsyning foreslås afholdt møde: Mandag, den 21. oktober 2019 kl. 13.00.
10. EDB-sikkerhed ved kontorets pc`er
(JJH) oplyste, at virusprogram er blevet fornyet og opdateret. Bestyrelsen drøftede en hensigtsmæssig tilgang til de forskellige adgangskoder og skift af adgangskoder.
11. Plantning omkring boringer
(LB) spurgte til plantningerne omkring boringerne, idet der var aftalt at flytte nogle planter og etablere en gennemgang i plantningen. Det blev oplyst, at arbejdet udføres i oktober.
12. Flagdage
Idet vandværket har købt en flagstang til antennen foreslog (LB), at vandværket også flagede på de
officielle flagdage. Flaghejsning blev foreslået udført i forbindelse med driften. (FB), (BP), (PJ) og
(JJH) gav tilsagn til at udføre flagningen på de officielle flagdage.
13. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB): Som hidtil aftales eventuel afløsning ved fravær, hvorfor der ikke forventes ændringer i forhold til varetagelse af opgaver.
b) Næstformand, driftsleder (FB): Oplyste, at der er udført fældning af to træer på vandværkets
grund, idet træerne var flækkede.
c) Kasserer (SL): Følger op på restancer, når liste foreligger.
d) Måleransvarlig (BP): Har monteret signalforstærkere (skildpadder), hvor signal fra digitale
vandmålere er svagt.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Forsikring af antenner tager udgangspunkt i værdien af udstyret. Forsikring af antenner indarbejdes i vandværkets forsikringspolice ved en påtegning med
angivelse af værdien. (JJH) fremlagde revideret tekst til hjemmeside vedrørende elektroniske
målere. Teksten blev godkendt med enkelte rettelser.
f) Driftslederassistent (PJ): Kunne oplyse, at filtre er på plads.
g) Sekretær (OJ): Intet.
h) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde: Intet nyt.

14. Eventuelt
Næste møde i bestyrelsen afholdes: Mandag, den 2. december kl. 16.00.

Orla Johannsen
Referent

