ANDELSSELSKABET BJÆVERSKOV VANDVÆRK, 1964

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk, 1964 a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling.
Onsdag, den 11. marts 2020, kl. 19.00.
Bjæverskov Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vandværkets vedtægt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Referat
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formand for vandværket, Lasse Buus, foreslog valg af Finn Hansen til dirigent.
Forslag blev vedtaget.
Dirigenten spurgte til notering af referat. Flemming Brandt og Orla Johannsen oplyste, at de
tog referat.
Dirigenten, Finn Hansen, konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne i vandværkets vedtægt. Dirigenten konstaterede også,
at der til generalforsamlingen var mødt 58 stemmeberettigede, hvoraf 6 stemmeberettigede
var givet ved fuldmagt.
Dirigenten kunne konkludere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten foreslog, at valg af stemmetæller først blev udført, såfremt der under generalforsamlingen skulle ske afstemning. Det blev dog foreslået, at vælge følgende stemmetællere:
Hans Holm og Lyders Larsen.
Forslag blev vedtaget.
Dirigenten forespurgte bestyrelsen, om der til generalforsamlingen var modtaget forslag til
dagsorden. Formand Lasse Buus, oplyste, at der ikke var indkommet forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til dagsorden.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen kunne følge vedtægtens dagsorden.
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Dirigenten afrundede med at opfordre de fremmødte til at sige sit navn, når man ville have
ordet.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af vandværkets formand, Lasse Buus. Beretningen er i
sin helhed vedhæftet referatet. Efter fremlæggelse af beretningen spurte dirigenten, om de
fremmødte have bemærkninger hertil.
Jette Kolby: Nævnte, at det afholdte åbent hus arrangement på vandværket var meget interessant. Hun havde ved rundvisning på vandværket fået rigtig godt indblik i, hvorledes et
vandværk fungerer. Ser gerne, at der afholdes åbent hus med jævne mellemrum.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at der ikke var flere, der ønskede ordet til beretningen.
Bestyrelsens beretning blev vedtaget.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse
På bordene var det reviderede årsregnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december
2019 uddelt, så alle kunne få et eksemplar. Dirigenten gav ordet til vandværkets kasserer Søren Langholm. Søren oplyste, at regnskabet var gennemgået og revideret af bestyrelsen, som
indstiller regnskabet til godkendelse. Ligeledes har de valgte revisorer tilkendegivet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver samt resultat. Endelig har den
professionelle revisor udtalt, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet for regnskabsåret.
Kasseren oplyste, at regnskabet skal ”hvile i sig selv”. Det vil sige, at regnskabet skal afbalanceres mellem indtægter og udgifter og ikke må give overskud. Herefter gik kasseren over til
at gennemgå de enkelte poster i regnskabet.
Dirigenten takkede kasseren for det fremlagte regnskab, og spurgte om der var bemærkninger til regnskabet.
Erik Stenstrup: Kauserede lidt over regnskab og vandværket tilbage i tiden. Han rundede af
med at rose kasseren for det fine regnskabsresultat, som vandværket udviser.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Med henvisning til vandværkets vedtægt kunne dirigenten fastslå, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Næstformand Flemming Brandt (accepterer genvalg).
Kasserer Søren Langholm (accepterer genvalg).
Bestyrelsesmdl. Jens Jørgen Hansen (accepterer genv).
Suppleant Orla Johannsen (accepterer genvalg):

Genvalgt.
Genvalgt.
Genvalgt.
Genvalgt.
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5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Revisor Per Nielsen (accepterer genvalg):
Revisor Jørgen Hansen (accepterer genvalg):
Suppleant Åse Olesen (accepterer genvalg):

Genvalgt.
Genvalgt.
Genvalgt.

6. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag.
7. Eventuelt
Per Seitzberg: Forespørgsel om der kunne udsendes en mail for tilmelding til generalforsamlingens spisning. Oplysning om tilmelding var ikke helt konsekvent i vandværkets annoncetekst og på vandværkets hjemmeside. Formanden, Lasse Buus, kunne oplyse, at der i annoncen er nævnt, at tilmelding kunne ske via vandværkets mail. De fleste har dog tilmeldt sig via
SMS eller via telefon til Lasse Buus.
Lasse Buus rundede af med en tak til kasserer Søren Langholm og hans kone, som har deltaget i vandværkets arbejde i 20 år. Lasse overrakte et par flasker rødvin.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for god ro og orden.

Sign Orla Johannsen
Sekretær

Sign. Finn Hansen
dirigent

Bestyrelsens beretning for 2019
1. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
2. Formand Lasse Buus, kasserer Søren Langholm, næstformand Flemming Brandt, vandmåleransvarlig Benny Petersen, hjemmeside og ledelsessystem Jens Jørgen Hansen,
3. driftslederjobbet er fordelt ligeligt mellem Flemming Brandt og Preben Jensen, hvilket har
fungeret upåklageligt.
4. En af de større opgaver i 2019 har været at udskifte ca. 600 vandmålere til digitale målere
samt om programere ca. 150 eksisterende digitale målere til fjernaflæsning. Udskiftningen
er foretaget af Skovbo VVS og Benny Petersen har foretaget programmeringen af de
nævnte 150 målere.
5. Der er desuden sat antenne op i Biaf,s fællesantenne, samt etableret antenne i opsat flagstang til formålet ved vandværket. Det viser sig imidlertid, at mange målerbrønde med ståldæksel er en hindring for aflæsning direkte, hvorfor disse i 2020 skal forsynes med en såkaldt skildpadde, som løfter signalet over jorden.
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6. Der mangler udskiftning af ca. 300 målere i Bjæverskov området samt ca. 100 målere i Lidemarks området, hvilket også sker i 2020. Lidemarksområdet er spredt bebyggelse, som
bedst egner sig til en drive by løsning. Udskiftningen til løbende daglig aflæsning har haft
særdeles positive effekter. I hvert fald er der i 2019 fundet 16 installationer med utætheder, som den vandmåleransvarlige har adviseret de berørte forbrugere om, og det har formentlig betydet væsentlige besparelser for den enkelte.
7. Trykforøger brønden til Lidemark er blevet udskiftet og flyttet til en installation over jorden. Samtidig er pumperne udskiftet og styringen er integreret i vandværkets nuværende
Xergi styring.
8. Der blev i slutningen af september afholdt et åbent hus arrangement på vandværket med
deltagelse af ca. 100 fremmødte, som blev trakteret med pølser og øl. Mange tilkendegav,
at afholdelsen var en succes. Vi fortalte her også nyt om vandværket og viste kort om vand
indvindingsområder.
9. Vedrørende de gængse vandanalyser er der i 2019 ikke konstateret unormale værdier.
10. Suppleant Orla Johannsen har fra juni måned virket som sekretær for vandværket.
11. Udpumpede vandmængder: Der er oppumpet 162.215 kubikmeter vand. Vi har udpumpet
158.027 kubikmeter vand, som er et fald på 0,3% i forhold til 2018. Vi har afregnet 144.561
kubikmeter, som er et fald på 5% i forhold til 2018 og svarer til 8,5% spild. Det høje spildtal
skyldes, at der har været mange forkerte aflæsninger i foregående år og blandt andet, at vi
har skyllet rør igennem i Kildebjerg Agre i 4 dage for at opnå et godkendt kimtal.
12. Kirsebærhavens andelsboligforening – i alt 29 boliger er pr. 1.1.2020 overgået til individuel
afregning. Boligforeningen er selv ansvarlig for deres tilhørende ledningsnet.
13. Vi har haft møde med Køge Kommune omkring BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)
og der vil blive udarbejdet rapport af Køge Kommune vedr. samtlige vandværker i området.
14. I forbindelse med at Klar Forsyning (Klar Afløb) har ønsket at ændre betaling/afregning for
levering af målerdata, har vi efter forhandlinger måttet acceptere en betydelig reduktion af
betaling til vandværket for levering af disse data. Reduktionen har betydet en nedgang af
kompensation herfor på ca. kr. 20.000.
15. Vi vil i 2020 gennemgå vores vedtægter med det formål, at fremsætte forslag på næste generalforsamling om evt. ændringer.
Bestyrelsen takker medarbejderne for særdeles godt udført arbejde i 2019.
Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde samt for hjælpen i forbindelse med min operation.
Lasse Buus
Formand.
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