BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Onsdag, den 2. december 2020, kl. 17.00.
Bemærk: Mødet starter kl. 17.
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). (kommer senere).
Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Referat og dagsorden
1. Forslag til vedtægtsændringer.
Arbejdsgruppe for opdatering af vandværkets vedtægt fremlagde forslag til vedtægtsændringer.
Forslag kan på samme side sammenlignes med Danske Vanværkers standardvedtægt og de nugældende vedtægter.
Bestyrelsen besluttede at udsende forslag til kommentering i bestyrelsen. Primo januar 2021 lægges forslag til opdateret vedtægt på vandværkets hjemmeside i en udgave, der kan sammenlignes
med nugældende vedtægt og Danske Vandværkers standardvedtægt.
2. Afslutning af målerudskiftning.
(LB) kunne oplyse, at de sidste ca. 400 vandmålere nu er udskiftet. Hos en enkelt grundejer har der
ikke kunnet udføres udskiftning. Pågældende kontaktes af formand og kasserer på adressen, idet
alle grundejere, der forsynes fra vandværket, skal acceptere fornødne fornyelser af vandinstallationen, herunder fornyelse af vandmåler.
Bestyrelsen tog redegørelse til efterretning.
3. Bemærkninger til Køge Kommunes spildevandsplan 2020 – 2025.
(LB) uddelte forslag til høringssvar fra Bjæverskov Vandværk. Heri gøres gældende, at nærtliggende
regnvandsbassin til én af vandværkes boringer bør forsynes med vandtæt membran, idet regnvandsbassinets eksisterende lerbund er blevet delvist bortgravet. Vandværket har tidligere påpeget, at
regnvandsbassinet kan være kilde til konstateret forurening af grundvand med nedbrydningsprodukter fra pesticider.
Bestyrelsen besluttede at sende det formulerede høringssvar til spildevandsplanen.
4. Besvarelse af Køge Kommunes status for BNBO for Bjæverskov Vandværk.
(LB) uddelte forslag til besvarelse af Køge Kommunes status for vandværket. I besvarelsen tilkendegives:
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•
•
•
•
•

at vandværket har uddelt folder til en lang række husstande om at ikke at anvende pesticider på havearealer m.m.,
at vandværket har påpeget behovet for genopretning af vandtæt membran i regnvandsbassin beliggende i nærheden af vandværksboring,
at bestyrelsen for Bjæverskov Grundejerforening til generalforsamlingen vil indstille en ny
vedligeholdelseskontrakt for foreningens grønne arealer uden brug af pesticider,
at Bjæverskov Vandværk ikke forventer at lukke boringer,
at Bjæverskov Vandværk i samarbejde med Skovbo Vandsamarbejde i 2018 har udført opsporing af brønde og boringer, der er ude af drift, med henblik på korrekt afpropning af
vandsamarbejdet.

Bestyrelsen besluttede at fremsende høringssvaret til Køge Kommune.
5. Forslag om brug af solceller ved boringspumper.
Forslag blev præsenteret af (FB). Forslaget skal ses som et helt indledende forslag og lægger op til
forskellige løsninger, der skal drøftes videre for udvikling.
Bestyrelsen besluttede, at (FB) kunne arbejde videre med de forskellige løsninger med henblik på ny
drøftelse og beslutning i vandværkets bestyrelse.
6. Lønregulering for 2021.
(LB) havde undersøgt aktuelle lønstatistikker og foreslog på grundlag heraf en lønregulering på 2,3%.
Bestyrelsen besluttede en lønregulering på 2,3% fra 1. januar 2021.
7. Dato for nytårstaffel, gerne en lørdag.
Nytårstaffel blev besluttet afholdt lørdag, den 30. januar 2021 (med forbehold for corona-restriktioner).
8. Dato for afholdelse af generalforsamling.
Afholdelse af generalforsamling blev besluttet til: Mandag, den 22. marts 2021.
Generalforsamling afholdes i Bjæverskov Forsamlingshus.
9. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB). Oplyste at Skovbo Vandsamarbejde havde konstitueret sig med ny formand fra
Ejby Vandværk. Oplyste at vandværkets it-firma X-ergi har skiftet navn til X-automatic. Inden
for den nærmeste fremtid skal der opsættes en ny sikkerhedsserver.
b) Næstformand, driftsleder (FB). Intet.
c) Kasserer (SL). Intet.
d) Måleransvarlig (BP). Kunne oplyse, at han siden sidste generalforsamling har haft kontakt til 23
vandforbrugere, hvor der via de nye, fjernaflæste målere, har kunnet konstateres et unormalt
vandforbrug, som sandsynligvis har været begrundet af utætheder i vandrør. Deltaget i webinar
hos firmaet Kamstrup om brug af nye vandmålere for lokalisering af eventuelle utætheder på
stikledninger. Har også modtaget henvendelser fra flere forbrugere, der har haft problemer
med måleraflæsning på de nye målere. Mange har aflæst måleren på hovedet, hvilket ikke bemærkes, da de digitale tal på hovedet kan læses som både bogstaver og andre tal.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH). Ledelsessystem opdateret.
f) Driftslederassistent (PJ). Intet.
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g) Sekretær (OJ). Arbejder med at formulere vandværkets bæredygtighed med baggrund i bl.a.
FN´s verdensmål. Danske Vandværkers seneste udgivelser herom inddrages som meget relevant materiale. Forslag om at præsentere et resultat fra bestyrelsen ved generalforsamlingen.
h) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde. Intet.
10. Næste møde.
Tirsdag, den 9. februar 2021 kl. 16.
11. Eventuelt
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

