BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 28. oktober 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.

Dagsorden
1. Status for konvertering af gas-opvarmning til varmepumpe ved adm.bygning
Aftale for konvertering er underskrevet af formand og næstformand. (OJ) har aftalt, at det elektriske
arbejde udføres tirsdag, den 9. november 2021. herefter følger opsætning af varmepumpe m.m. og
afbrydelse af gasforsyning.
Bestyrelsen besluttede at tage status til efterretning.
2. Status for etablering af solceller ved boring 2
Efter flere drøftelser med omkringboende til boring 2 har det ikke været muligt at finde en løsning
for opsætning af solceller, som kunne tilfredsstille naboerne. Projektet foreslås derfor at blive opgivet.
Bestyrelsen besluttede ikke at arbejde videre med projektet.
3. Status for opsætning af sendeforstærkere ved vandmålere (skildpadder).
(LB) oplyste, at der er behov for supplerende indkøb af sendeforstærkere (skildpadder) for fjernaflæsning af vandmålere, hvor vandmålernes placering giver anledning til et nedsat/dårligt signal. Enkelte forbrugere har ikke ønsket opsætning af sendeforstærker. Dette betyder, at vandværket for
disse forbrugere ikke løbende kan modtage oplysning om vandforbrug og derfor ikke kan vejlede om
eventuelle rørbrud eller usædvanligt stort vandforbrug.
Bestyrelsen besluttede at indkøbe yderligere 50 sendeforstærkere (skildpadder) og pt. undlade opsætning af sendeforstærker, hvor dette ikke ønskes.
4. Tilbud fra X-Automation om bedre styring af boringspumper
Tilbud afgivet på 18.000 kr. (excl. moms) for bedre styring af boringspumper med henblik på en
mere stabil oppumpning, hvor spidsbelastninger af pumperne i dagtimerne søges bedre udlignet i
samdrift med rentvandstankens kapacitet. Rentvandstankens kapacitet søges således udnyttet
bedre fra ca. 80% til ca. 90%. Foruden en mere stabil pumpedrift vil forbruget af el til pumperne
blive mindre, da pumpernes spidslasttid reduceres.
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Bestyrelsen besluttede at anbefale projektet.
5. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingens forløb blev gennemgået og drøftet. Det kunne konstateres, at der forelå
mange forslag til ændringer af vandværkets vedtægt. Dette skyldes, at det er meget længe siden, at
vedtægten er blevet opdateret. Derfor bør vedtægten drøftes oftere for eventulle opdateringer og
ændringer. Bestyrelsens, dirigentens og sekretærens roller under generalforsamlingen blev drøftet.
Opgaver og roller bør fremover gennemgås og præciseres inden generalforsamlinger. Omkostninger
ved generalforsamling, herunder traktement blev drøftet.
6. Budget for større biodiversitet omkring vandværk og adm.bygning
(OJ) oplyste, at der for gennemførelse af beplantning og indkøb af frø ville være nogle omkostninger, som bestyrelsen blev anmodet om at afsætte et budget til.
Bestyrelsen besluttede et budget på max. 10.000 kr.
7. Løn pr. 1. januar 2022
(LB) foreslog, at løn blev reguleret i overensstemmelse med de indgåede overenskomster på det offentlige område. For 2022 ville dette betyde en stigning på 1,7%.
Bestyrelsen besluttede at regulere løn med 1,7% pr. den 1. januar 2022.
8. Nytårstaffel, tidspunkt og koncept
Bestyrelsen besluttede at afholde nytårstaffel lørdag den 22. januar 2022, kl. 13.
9. Ordinær generalforsamling, tidspunkt og plan for forberedelse
Bestyrelsen besluttede at afholde ordinær generalforsamling den 22. marts 2022, kl. 19.
10. Skift af SMS-service til Microwa
Bjæverskov Vandværk har tilsluttet 1.483 forbrugere. Langt flere telefonnumre modtager imidlertid
SMS-beskeder fra vandværket, hvilket fordyrer udsendelserne. Hver SMS koster således et gebyr.
Ved at skifte SMS-service til Mikrowa kan der forventes en besparelse på ca. 40%, bl.a. fordi der på
ugebasis sker opdatering af telefonnumre fra teleselskaberne, hvilket vil reducere antal modtagere
af SMS-beskeder.
Bestyrelsen besluttede at skifte SMS-Service til Microwa.
11. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB): Nye tilslutninger ved Lidemarksvej 48 og 91 og modtaget forslag om 37 udstykninger af stor-parcel i Kildebjerg Agre. Sidste møde afholdt i Skovbo Vandsamarbejde, herunder
beslutning om afblænding og afpropning af de sidste ophørte brønde. Bjæverskov Vandværk
har leveret vand til Gummersmarke Vandværk som følge af reparationer. Modtaget henvendelse om for lavt vandtryk i Kildebjerg Agre. Trykket er imidlertid i orden. Lavt vandtryk skyldes
sandsynligvis den konkrete udførelse af vandinstallation i bygning.
b) Næstformand, driftsleder (FB): Aftalt med X-Automation om opdatering og ændringer af vandværkets IT-systemer bl.a. med henblik på IT-sikkerhed.
c) Kasserer (SL): Seks forbrugere i restance. Forbrugerne er kontaktet med henblik på betaling.
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d) Måleransvarlig (BP): Med baggrund i fjernaflæsning af vandmåler er der hos en forbruger konstateret et større vandforbrug. Forbrugeren har dog ikke været kontaktbar og reagerer ikke på
vandværkets henvendelser.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Ledelsessystem er ok.
f) Driftslederassistent (PJ): Intet.
g) Sekretær (OJ): Intet.
h) Danske Vandværker og Køge Vandråd: Køge Kommune har indkaldt til møde med kommunens
vandværker torsdag, den 25. november 2021. Fra Bjæverskov Vandværk deltager formand, kasserer og sekretær. Ved mødet vil der også blive lagt op til genetablering af Køge Vandråd.
12. Næste møde
Mandag, den 3. januar 2022, kl. 16.
13. Eventuelt.
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

