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Til stede var: 

Formand Lasse Buus (LB) 

Næstformand Flemming Brandt (FB) 

Kasserer Søren Langholm (SL) 

Vandsparerekspert Benny Petersen (BP) 

Sekretær Ragnhild Kofod (RK) 

Suppleant Jens Jørgen Hansen (JJH) 

Driftsleder Preben Jensen (PJ) – uden for bestyrelsen 

  

Beslutningsreferat: 

1. Beslutning vedr. automatisering af forbindelse til Ejby. 

 Tilbud fra FR.Dahlgaard AS på ca. kr. 50.000 blev godkendt. Det er dog en betingelse 
at Ejby Vandværk også godkender tilbuddet og, som tilkendegivet, betaler det halve. 

2. Ny drikkevandsbekendtgørelse 

 Bekendtgørelse af 27/10-2017 blev gennemgået f.s.v.a. nye krav, som træder i kraft 
med virkning fra 1. januar 2018. LB følger op. 

3. Diskussion af inddækning af åbne filtre - alternativ nye lukkede filtre. 

 Vi inddækker ikke åbne filtre nu, men arbejder videre med en løsning med nye lukkede 
filtre, hvor omkostninger til bygninger og installationer etc. klarlægges. 

4. Status vedr. udskiftning af målere. 

a. Husstandsmålere. 

Iflg. vore oplysninger er alle udskiftet 

b. Store forbrugere. 

Er gennemgået, og dimensioneringen af målerne er vurderet. Nuværende 
boligforeninger kan nedgraderes til 2,5 m3 målere og en del af de øvrige kan 
nedgraderes til 6 m3 målere. 

c. Test alternativ udskiftning i 2018. 

31 ud af 238 skal testes i 2018. Testfirma Kamstrup er valgt. Hvis 3 ud af de 31 er 
fejlbehæftede skal samtlige udskiftes. 
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d. Start af elektronisk aflæsning. 

Vi har i dag 25 målere placeret inde i husene, der kan fjernaflæses. BP låner system til 
afprøvning hos Ejby Vandværk og tester systemet. 

5. Solcelleanlæg ved LB og FB. (udvidet med sammenlægning af forbrugssteder) 

 Vi har tre tilbud, der er sammenlignet. Vi arbejder videre ud fra det billigste. Da der 
skal ændres i de elektriske installationer vil vi samtidig søge at få sammenlagt værket 
og administrationsbygningen, hvilket vil give en årlig besparelse på ca. kr. 2.500. 

6. Orientering om overgang til Skovbo VVS A/S, herunder overtagelse af varelager m.v. ved 
LB. 

 Intet lager er overtaget og overgangen har været helt problemfri. 

7. Julefrokost, nytårstaffel eller slet ingen ting. 

 Den 18.januar 2018 holder vi et arrangement i administrationsbygningen for 
bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og deres ægtefæller eller lignende. 

8. 1. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden: 

a) Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen. 

Gennemgået – intet specielt at bemærke 

b) Kassereren rapporterer om restancer, 

Gennemgået - intet specielt at bemærke  

c) Tovholder JJH rapportere vedr. ledelsessystem, herunder vil JJH fremvise et 
”automatisk”, som vi evt. kan beslutte at skifte til i stedet for det manuelle vi i 
dag arbejder i. 

Vi fik en orientering om TETHYS-systemet, hvor en at de store fordele der blev 
påpeget var memoer om hvad der skal opdateres eller andet. Systemet er 
anbefalet af DV. I første omgang tager vi et gratis prøveabonnement i 30 dage. 

2) Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.  
a) LB  

Der blev orienteret om: Druestrupvej 4 ekspropriation, Industrivej 6A tilslutning, 
Virksomhedsregistrering, lukning af banevanding Lidemarksvej 99A, målerbrønd på 
Læskovvej 167, lukning af vandmåler ved motorvejsrasteplads, rettelser af deklaration over 
Krogen 14 jorder, rørførings måling på Præstegårdsvej ( Leif Kock tilbud) og afskærmning af 
boring 6der er et punkt i Kommunens tilsynsrapport fra 2016 

b) FB  

Der har været problemer med vand i hængelåse. Problemløsning/opfindelse udtænkes. 
Beplantningerne ved boringerne på de grønne områder på Læskovvej og Skovbovej holdes 
ikke nede. FB laver aftale med OK grønt. 
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c) SL  

Er i gang med at indkasserer restancer – det går problemfrit. 

d) BP  

Intet særligt ud over der har været alarm 

e) RK  

P.t. udelukket fra at kunne rette på hjemmesiden. Har lavet særligt link til analyser. Foreslår 
at SMS-systemet testes. 

3) PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst. 

Værket køre godt, dog har der været fejl på boring 5 (Læskovvej) da kommunikationsrelæet var 
gået i stykker. Bliver udbedret 2. november 2017. 

4) Udpumpet vand – målinger. 

I september 2017 12.110 m3 og i oktober 12.761 m3. 

               5)   Input fra Danske Vandværker (DV), Køge Vandråd (KV) og Skovbo Vandsamarbejde (SV). 

                      DV sender løbende opdateringer til bestyrelsen, fra KV og SV er der intet at orientere om. 

 

Mødet sluttede ca. kl. 18.00 

 

Sekretær Ragnhild Kofod 2. november 2017 


