BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 20. maj 2021, 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. Storparcel Kildebjerg Agre
a. Godkendelse af tilbud.
Modtaget fire tilbud af 20.05.2021 til etablering af 60 stikledninger, gravning, hovedledning
m.m. fra Skovbo VVS A/S. Arbejde med de første 16 stikledninger m.m. påregnes udført i
juni. Herefter følger de næste 44 stikledninger, hovedledning m.m. i juli 2021. Samlet tilbudssum: 665.398 kr. excl. moms.
b. Anskaffelse af vandmålere.
Vandværket indkøber 70 vandmålere.
Bestyrelsen besluttede at godkende fire tilbud af 20.05.2021 med en samlet tilbudssum på 665.398
kr. excl. moms og at godkende anskaffelse af 70 vandmålere.
2. Varmepumpeprojekt. Ansvarsfordeling
Anskaffelse og installation af varmepumpe til erstatning for kontorets gasfyr. Varmepumpen skal
være et luft til vand anlæg, der kan opvarme husets centralvarmeanlæg. Bestyrelsen drøftede forskellige typer af varmepumper og pegede på, at varmepumpen bør være en robust type. Formanden
har indhentet to tilbud.
Bestyrelsen besluttede at undersøge mulige, egnede varmepumpeløsninger og indhente tilbud til
formålet. (OJ) går videre med opgaven.
3. Boring 2: Elforsyning. Boring 6: Skiltning
Boring 2: Projekt for elforsyning af boring 2 udføres med bidrag af solenergi. Anlæg skal etableres på
grund tilhørende grundejerforening, som derfor skal godkende etablering. Grundejerforening behandler sagen ved først kommende lejlighed.
Boring 6: Boringen hegnes til tre sider. Tekst på skilt med ”Ingen adgang. Vandboring” eller lignende
blev drøftet.
Bestyrelsen besluttede for boring 2 at afvente stillingtagen fra grundejerforeningen og for boring 6,
at formanden udformer tekst til skilt.
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4. Afløb i værket
Afløb for spildevand ligger tæt på rentvandstank. Afløbet drøftet udført med et tæt inderrør, for at
forebygge mod, at eventuel lækage fra afløbet kan give anledning til forurening af drikkevandet.
Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på udførelse af opgaven.
5. Investeringer 1,8 mill. kr.
Kassereren har indgået aftale med vandværkets bank om at investere 1,8 mill. kr. af vandværkets
likvide pengemidler. 20% er investeret i aktier og 80 % i obligationer.
Bestyrelsen godkendte kasserens aftale.
6. Generalforsamling. Godkendelse af annonce.
Forslag til annoncering af generalforsamling udarbejdet af formanden. Tekst drøftet og mindre rettelser udført.
Bestyrelsen godkendte med enkelte rettelser annonce for afholdelse af generalforsamling.
7. Genåbningstaffel.
Genåbningstaffel afholdes lørdag, den 12. juni 2021 kl. 13 på vandværket.
8. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB). På Vindegårdsvej udført lukning af gammel boring. Køge Kommune har oplyst, at
der afholdes telefonmøder med vandværkerne om BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder).
Skovbo Vandsamarbejde har besluttet at nedlægge samarbejdet pr. 31.12.2021. HOFOR er pt.
ikke medlem af Køge Vandråd, selvom HOFOR indvinder væsentlige mænger grundvand i kommunen.
b) Næstformand, driftsleder (FB). Bestilt elektriker til boring på Læskovvej. Varmespiral slår HFIrelæ ud ved tordenvejr.
c) Kasserer (SL). Ingen restancer.
d) Måleransvarlig (BP). Vejledt om flytning af stikledning.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH). Anmodede om lukning af opgaver, der står åbne i ledelsessystemet.
f) Driftslederassistent (PJ). Intet.
g) Sekretær (OJ). Drøftede kort besigtigelse af vandværkets omgivelser i forhold til en omlægning
mod en vildere have. Gerne til inspiration for andre haveejere.
h) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde. Se formandens oplysninger.
9.

Næste møde.
Tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 11. Konstituering af bestyrelsen efter gårdsdagens generalforsamling.

10. Eventuelt.
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

