Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 08. marts 2012.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen. Erik Swiatek blev valgt som dirigent og der blev
udpeget 2 stemmetællere.
Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne § 11.
Der var i alt fremmødt 21 stemmeberettigede.
1. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Vi slap igennem året uden ledningsbrud på forsyningsnettet.
Et medlem af bestyrelsen ønskede af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen så suppleanten blev indkaldt.
Der er i år blevet indført 25 meters dyrkningsfrie zoner omkring vandboringer. Vi har adviseret
de lodsejere der bliver berørt ved vores boringer.
Vi har i år oppumpet 64.694 m3.
1.165 m3 er brugt til filterskylning, vi har solgt 3.714 m3 til Ejby Vandværk og brugt 5.224 m3
til brandformål og spild på ledningsnettet. Vi har udpumpet 54.561 m3
Vi har ikke fuld tiltro til at vi har haft så stort et spild på ledningsnettet, så vores hovedmåler
er blevet renset og efterset.
Alle vandprøver i 2011 har været af fineste kvalitet. I januar 2012 fik vi en mindre forurening i
boring 2. Det viste sig at der løb overfladevand ind i brønden, på grund af forhøjet vandstand i
vandhullet hvor drænet omkring brønden var ført til. Forbindelsen til vandhullet er blevet afbrudt og vi har etableret en pumpebrønd der pumper vandet til afløbsledningen der udledes i
åen.
Efter mange opfordringer fra andelshavere, der fandt det af kommunen valgte aflæsningstidspunkt uheldig på grund af frost og sne, er alle 2,5 m3 målere placeret i målerbrønde, blevet
udskiftet til elektronisk aflæsbare målere. Målerne aflæses af vandværket ved forbi kørsel.
Målere placeret i bygninger vil blive udskiftet til elektroniske målere i 2012, og målere større
end 2,5 m3 forventes udskiftet i 2013.
Efter påtale fra tilsynsmyndighederne omkring en del manglende småreparationer på vandværksbygningen har vi udskiftet defekte ståltegl og ladet værket filse.
Vi har etableret den længe udskudte ringforbindelse fra Almsvej til Lille Dalbyvej og har derved
opnået en betydeligt bedre forsyningssikkerhed.
Vi er blevet underlagt nye forsikringsbetingelser der medfører, at vi skal have el-tavlen termograferet hvert andet år.
Det er 10 år siden vi sidst fik tilset rentvandsbeholderen under vandværket. En rensning og et
eftersyn for revnedannelser og lignende vil blive udført i 2012.
Skovbo Vandsamarbejde fortsætter arbejdet med at lukke og plombere gamle private brønde
og boringer uden udgift for brøndejerne. Vi har for øjeblikket 6 brønde på venteliste til lukning.
Efter uddybende svar på enkelte spørgsmål blev beretningen fremlagt til godkendelse og blev
enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
2. Regnskab og budget
Kassereren gennemgik regnskabet.
Det udleverede regnskab var vedhæftet det af Køge Kommune godkendte takstblad/tilslutningsafgifter for 2012.
Årets underskud fremkom ved, at bestyrelsen havde besluttet at indkøbet af elektroniske målere skulle finansieres af formuen og ikke ved opkrævning af ekstra midler fra andelshaverne.
Der blev svaret på enkelte afklarende spørgsmål, hvorefter regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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En af revisorerne, der havde godkendt regnskabet uden bemærkninger, havde afleveret kommentarer vedrørende andelsselskabets formue og prisen på administrationen af vandværkets
drift.
Kassereren svarede at formuen vil blive genopbygget efter etablering af elektroniske målere og
at administrationen svarede til det på generalforsamlingen 2011 vedtagne budget.
Kassereren gennemgik budgettet for 2012 og arbejdsbudgettet for 2013
I budgettet for 2012 blev det især bemærket at der var indsat et beløb til indkøb af de resterende små elektroniske målere samt at Grundvandsbeskyttelsesgebyret bortfalder i 2012 og
erstattes af en statsafgift for ledningsført vand der pålægges m3 prisen oveni den grønne afgift.
I arbejdsbudget for 2013 er der afsat et beløb til udskiftning af store målere.
Budgetterne blev enstemmigt vedtaget
3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Gunner Eriksen, Palle Malmberg og Erik Jensen.
Alle blev genvalgt
Som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år, på pladsen for det afgåede bestyrelsesmedlem,
blev Timo Lundbøl valgt
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Martin Lundgren valgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt.
Som revisor for 2 år blev Erik Råhauge valgt
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Alle valg var enstemmige.
5. Eventuelt
Der blev ytret ønske om at der på dagsordenen blev påført navne på alle bestyrelsesmedlemmer både de der er på valg og de der ikke er på valg.
Et tidligere fremsat ønske om, at der blev påført postadresser på indbetalingsadviseringerne
fra PBS/NETS for multiple indbetalinger sendt til en adresse kan ikke opfyldes indenfor den
nuværende aftale vi har med PBS/NETS. Der vil på hjemmesiden blive lagt en oversigt over
opbygning af kontonumre hvoraf adresserne kan udledes.
På spørgsmål om ringforbindelser blev der svaret at der ikke er behov for yderligere ringforbindelser. Alle steder hvor ringforbindelser kan øge forsyningssikkerheden er nu udført.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sluttede generalforsamlingen.
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