BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Mandag, den 3. januar 2022, 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.

Referat og dagsorden
1. Ekspropriationssag
Druestrup er beliggende i Bjæverskov Vandværks forsyningsområde, hvilket betyder, at Bjæverskov
Vandværk er forpligtet til at levere drikkevand til området. Beboer på Druestrupvej har anmodet om
tilslutning til vandværket. Dette kan imidlertid kun ske ved placering af vandledning på anden ejendom. Mellem parterne har der pt. ikke kunnet opnås et forlig med henblik på placering af vandledning og erstatning. Efter vandforsyningsloven har Køge Kommune udført en ekspropriation, som dog
er blevet underkendt af Fødevare- og Miljøklagenævnet. Sagen er hjemsendt til Køge Kommune.
Bestyrelsen besluttede at gå i dialog med Køge Kommune med henblik på at gennemføre en ny ekspropriationssag (eller forlig) på grundlag af klagenævnets afgørelse.
2. Indberetning af data til myndigheder
En række data omkring vandværket skal indberettes digitalt til en række registre. Fra årsskiftet 2022
er der sket en række ændringer, som skal indarbejdes som nye arbejdsgange hos vandværket. Endvidere skal der gives digital adgang til registrene for registerførere udpeget af bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at afholde et arbejdsmøde på vandværket for dataregistrering: Tirsdag, den
18. januar kl. 13 med deltagelse af (LB), (FB), (SL) og (OJ).
3. Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen blev ved forrige bestyrelsesmøde besluttet afholdt tirsdag, den 22. marts kl.
19. Formanden kunne oplyse, at på valg er næstformand (FB), kasserer (SL), ansvarlig for ledelsessystem og hjemmeside (JJH) og suppleant og sekretær (OJ).
Frist for indkomne forslag til generalforsamlingen er efter vedtægten lørdag, den 15. januar 2022.
Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.
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4. IT-sikkerhed
(JJH) og (FB) udleverede handlekort for henholdsvis ”It-nedbrud/fejl” og ”Forurening af produktionsanlæg”. Begge handlekort blev drøftet. Handlekort er indarbejdet i vandværkets bredskabsplan.
Bestyrelsen besluttede at godkende de to handlekort med enkelte rettelser.
5. Varmepumpe
Isolering af varme fordelingsrør i baglokale blev drøftet. (FB) og (PJ) påtog sig at isolere de pågældende rør. (OJ) oplyste, at leverandøren af varmepumpen, VP Tech, kunne tilbyde at udføre årligt
serviceeftersyn på varmepumpen for ca. 1.300 kr. excl. moms. Vaillant, der producerer varmepumpen, tilbyder supplerende garantidækning i 5 år efter den almindelige garanti på 2 år. Dvs. 2 + 5 år
for ca. 3.170 kr. /år incl. moms. Dækningen er incl. årligt serviceeftersyn.
Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med VP Tech om årlig serviceeftersyn af varmepumpen, herunder aftale om udvidet garantidækning til 2 + 5 år.
6. Grøn strøm merpris 5-10 øre/kWh
Omkostning for levering af grøn strøm er øget med 5 – 10 øre/kWh. Da nuværende leverandør har
været vanskelig at kommunikere med og modtage oplysninger fra anbefaler formanden at skifte til
ny leverandør. Brug af grøn strøm understøtter den samlede strategi for vandsektoren om at blive
CO2-neutrale.
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med køb af grøn strøm og at skifte leverandør til SEAS/NVE.
7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB): Forhøjet kimtal i drikkevandet hos en større forbruger har vist sig vanskeligt at
eliminere. Kan eventuelt være forårsaget er blindender i kombination med nybyggeri. (BP) tilbød at gennemgå vandinstallationen hos den pågældende forbruger. Ved flytning har enkelte
ny-tilflyttere ikke meddelt adresseskifte, hvorfor tidligere beboere har modtaget faktura. Mast
for fælles tv-antenne i Bjæverskov er tilbudt overtaget af vandværket, da antenneforeningen,
der ejer masten, ikke længere skal bruge masten. Vandværket har udstyr i masten for modtagelse af signal fra fjernaflæsning af vandmålere. Antenneforeningen nedtager eget udstyr m.m.
b) Næstformand, driftsleder (FB): X-Automatic har omstillet pumper i boringer med henblik på
mere effektiv pumpedrift ved forbedret udligning af spidslast-perioder. Imidlertid fungerer omstillingen ikke tilfredsstillende, hvorfor der skal arbejdes videre med opgaven.
c) Kasserer (SL): Alle vandmålere er aflæst.
d) Måleransvarlig (BP): Oplyste at vandværkets nødgenerator startede øjeblikkeligt ved strømafbrydelse i Bjæverskov den 22. november 2021 kl. ca. 22.40. Vandværket kunne derfor opretholde fuld drift under hele strømafbrydelsen. Nødgeneratoren viste at være fuld funktionsdygtig.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Med (OJ) drøftes den praktiske oprettelse af nye tekstafsnit
på hjemmesiden om ”Det bæredygtige vandværk”. Bestyrelsen præsenteres for forslag, når det
foreligger. (OJ) og (JJH) aftaler arbejdsmøde.
f) Driftslederassistent (PJ): Trådhegn omkring boring i skoven ved Kildebjerg Agre repareret. Hegnet er blevet klippet op for at give passage tæt forbi boringen. Dette er søgt forebygget med
hegnet.
g) Sekretær (OJ): Se (JJH).
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h) Danske Vandværker og Køge Vandråd: Køge Vandråd er blevet genoplivet, og ny bestyrelse er
blevet valgt.
8. Næste møde.
Mandag, den 22. februar 2022, kl. 16.
9. Eventuelt.
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

