BESTYRELSESMØDE

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde.
Onsdag, den 9. september 2020, 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). AFBUD
Orla Johannsen (OJ).
Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Dagsorden
1. Halvårsregnskab
Halvårsregnskab var fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Regnskabet blev kommenteret og
fremlagt af (SL). Ledningsnettet har været behæftet med en række brud. Regnskabet udviser balance.
Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.
2. It-sikkerhed – skift af adgangskoder
(LB) oplyste, at det er nødvendigt at gentænke dannelse og udskiftning af vandværkets adgangskoder. Adgangskoderne skal skiftes med jævne mellemrum for at opretholde fornøden datasikkerhed.
Bestyrelsen besluttede, at (JJH) med jævne mellemrum foretager skift af adgangskoder.
3. Godkendelse af standardblanket for målerudskiftning
(LB) fremlagde kort standardblanketten.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede standardblanket for målerudskiftning.
4. Vanding af planter på fællesarealer
(LB) oplyste, at vanding vedrører nyplantninger omkring vandværkets boringer. Vanding kan afsluttes i 2020, idet planterne efterhånden vurderes at være så robuste, at vanding kan begrænses.
5. Test af drift med vandleverance til Ejby Vandværk
(FB) fremlagde, at der er udført en række justeringer i forhold til filtrene, således at vandværkets
drift afvikles væsentligt mere optimalt ved stor efterspørgsel af vand – f.eks. ved vandleverancer til
Ejby Vandværk.
Bestyrelsen tog de udførte optimeringer til efterretning.
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6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (LB): Kunne oplyse, at der udskiftet mange vandmålere. Der resterer udskiftning af
30-40 målere primært som følge af, at ejer ikke kunne træffes hjemme eller en speciel vandinstallationen, hvor vandmåler ikke umiddelbart har kunnet indpasses. Udskiftning forventes afsluttet omkring 1. oktober 2020. Sms udsendt til forbrugerne med oplysning om målerudskiftning. Udsendelse af sms er dog forholdsvis dyrt og kræver vedligehold af telefonliste. (LB) anbefaler, at vandværket indsamler mail-adresser for ad denne vej at kunne kommunikere med
vandværkets forbrugere. (LB) og (JJH) er påbegyndt en oplistning af vandværkets hidtil udførte
initiativer i forhold til bæredygtighed og indlæsning heraf i ledelsessystemet.
b) Næstformand, driftsleder (FB): Køleskab/frys bør overvejes udskiftet med henblik på at reducere forbrug af el. (LB) oplyste, at han i 2019 havde målt forbruget, hvilket vist, at forbruget
ikke var stort. (FB) kunne oplyse, at lås til boring på Læskovvej er blevet udskiftet.
c) Kasserer (SL): Kunne oplyse, at ingen af vandværkets forbrugere er i restance.
d) Måleransvarlig (BP): Intet at bemærke.
e) Ansvarlig for ledelsessystem (JJH): Afbud.
f) Driftslederassistent (PJ): Intet af bemærke.
g) Sekretær (OJ): Oplyste at der bliver læst på opgaven vedrørende bæredygtighed i forhold til
vandværket. Vender tilbage herom ved det kommende møde.
h) Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde
(LB) har deltaget ved repræsentantskabsmøde i Skovbo Vandsamarbejde og generalforsamlingen for Danske Vandværker region øst.
7. Næste møde
2. december 2020 kl. 16.
8. Eventuelt
Intet.

Orla Johannsen
Sekretær

