Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde den 3. juni 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.

Beslutningsreferat
1. Sekretærposten flyttes
a) Formanden foreslog efter aftale med (JJH) at flytte sekretær-opgaven til bestyrelsessuppleanten (OJ). Formanden foreslog, at opgaven honoreres med 1000 kr./mdr. Bestyrelsen besluttede
at ansætte (OJ) som sekretær med en honorering på 1000 kr./mdr.
2. Projekter
a) Boring 6: (LB) og (PJ) kunne oplyse, at boringen er monteret med ny motorventil, el m.m. og nu
er fuldt funktionsdygtig.
b) Iltningstårn: (LB) oplyste, at arbejdet jf. indhentet tilbud om ombygning er udført tilfredsstillende og nu afsluttet.
c) Affugter: (LB) nævnte, at værkets affugter ikke fungerer tilfredsstillende, og at der er aftalt besøg af montør den 5. juni 2019.
d) Trykforøger: (FB) havde indhentet tilbud fra Skovbo VVS på 2 stk. pumper til en pris på 26.000
kr. (incl. moms). Tilbud var på 2 stk. Triumph-pumper, idet der er ca. tre måneders leveringstid
på Grundfos-pumper. Begge typer pumper koster det samme. Bestyrelsen besluttede at vælge
Grundfos-pumper, da vandværkets øvrige pumper også er fra Grundfos. Dermed bibeholdes
samme pumpetype. (FB) nævnte, at udskiftning af pumper vil betyde, at trykket i vandforsyningen i et delområde må afbrydes ca. ½ arbejdsdag. Arbejdet planlægges udført i oktober. Forbrugere, der berøres af trykfaldet, vil blive orienteret i god tid. Den samlede udgift med renovering af trykforøgeren, og at få trykforøgeren placeret over jorden, er budgetteret til ca. 220.000
kr. (excl. moms).
e) Direkte aflæsning: (BP) kunne oplyse, at han havde ændret ca. 160 vandmålere til direkte aflæsning, der nu er i drift. Andre 66 er ændret, men er endnu ikke i drift. Ca. 600 målere er planlagt udskiftet i løbet af 2019. Alle målerne vil kunne aflæses direkte. Resterende målere udskiftes i 2020. Signal fra målerne modtages selv under vanskelige forhold hos vandværket. Direkte
aflæsning medvirker bl.a. til at øge mulighederne for at afsløre utætheder hos vandværkets forbrugere. Aktuelt er én forbruger allerede blevet orienteret om et usædvanligt højt vandforbrug,
der kan tyde på en utæthed.

3. Kommunens projekt vedrørende sikring af drikkevand
a) Bestyrelsen har deltaget i orienteringsmøde hos Køge Kommune om sikring af drikkevandet.
Bjæverskov Vandværk har ikke væsentlige problemer. Kun boring 5 giver nogle problemer fra
et eksisterende regnvandsbassin, hvor underliggende ler er blevet bortgravet i forbindelse med
regnvandsbassinets etablering. Formanden forventer i samarbejde med HOFOR (Hovedstadens
Forsyning) at kunne finde en egnet løsning, der reducerer risikoen for forurening af grundvandet fra regnvandsbassinet.
4. Aftale med Skovbo VVS – skal den fornyes?
a) Aftalen udløber i august 2019. (LB) kunne oplyse, at aftalen har fungeret tilfredsstillende. Bestyrelsen besluttede derfor at fortsætte med aftalen.
5. Ny ferielov
a) Bestyrelsen blev grundigt orienteret om den nye ferielov af Gurli Langholm. På en del områder
er den nye ferielov ganske kringlet. I loven er indlagt en overgangsordning mellem eksisterende
måde at optjene ferie og ny måde at optjene ferie. Overgang sker i 2019 og 2020.
6. Faste punkter på den ordinære dagsorden for bestyrelsen
a) Kasserer (SL) fremlægger halvårsregnskab: Intet, da halvår først indtræde pr. 1. juli.
b) Kasserer (SL) rapporterer antal restancer: Ingen restancer.
7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formanden (LB): Intet.
b) Næstformand, driftsleder (FB): Oplyste, at der havde været nogle alarmer, som har givet anledning til en del arbejde med sporing og afhjælpning af fejl. Deltaget i lækagekursus.
c) Måleransvarlig (BP): Omprogrameret målere jf. tidligere nævnte.
d) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Oplyste at der i ledelsessystemet under målepunkter i forbindelse med aflæsning af hovedmåler og udpumpning af vand var indtastet målertal, som viste negativt forbrug. (SL), (LB) og (JJH) har rettet indtastningen.
e) Driftslederassistent (PJ): Intet.
f) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde: Intet nyt.

Næste møde afholdes kl. 16, mandag, den 5. august 2019.

Orla Johannsen

