Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 20. marts 2013.
Afholdt i Aktivitetscentret Møllevej 11, 4140 Borup
Formanden Gunner Eriksen bød velkommen.
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede andelshavere
Der var blandt de fremmødte ingen der ønskede at tage posten som dirigent så
bestyrelsesmedlem Erik Jensen blev af generalforsamlingen valgt til at styre mødet.
Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Det har været et lidt turbulent år. Vi har haft en del vandbrud og vi har fået skiftet alle
små vandmålere til elektroniske målere. Nu mangler kun de store målere og de bliver
skiftet i løbet af foråret.
I efteråret begyndte vi at miste en del vand. Alle målere blev aflæst flere gange, med det
resultat, at vi kunne meddele forskellige andelshavere, at de mistede vand.
Dette løste imidlertid ikke problemet, vandspildet forsatte og forøgedes oven i købet.
Det medførte, at vi en del gange måtte på natarbejde, for at indkredse området hvorfra vi
mistede vand. Vi fandt til sidst frem til, at det største vandspild var på Ll. Dalbyvej fra
Kulerupvej til Almsvej. Alt blev minutiøst undersøgt, men vi var ikke i stand til at finde
lækagen, så vi kontaktede et sporingsfirma, der fandt ud af at vandet fossede ud i huset
på Ll. Dalbyvej 21.
Indføringen og måleren samt andre installationer i huset var frostsprængt.
Huset har været ubeboet og stået til salg i ca. 2 ½ år.
Vi startede en eftersøgning efter husets stophane, og da vi endelig fandt den, virkede den
ikke.
Stophanen blev udskiftet med en målerbrønd og den nye måler monteret heri.
Vi har beregnet tabet af vand til ca. 5000 m3 og den samlede regningen kom til at lyde på
ca. 161.000 kr.
Vi mister stadig vand, ca. ½ m3 i timen. Denne lækage forsøger vi at spore når den værste
vinter er ovre.
2 dage før denne generalforsamling forøgedes vandspildet til ca. 3,5 m3 i timen så
anlægget gennemkøres nu en af de nærmeste dage for opsporing af lækagen.
Op- og udpumpet vandmængde:
Vi har i 2012 oppumpet 64.414 m3 råvand. Heraf er brugt 969 m3 til skylning og
63.445 m3 er udpumpet.
På målerne er aflæst 52.687 m3 og vi har solgt 300 m3 til Ejby Vandværk.
Det giver et tab på 10.458 m3 svarende til 16,48 %.
Vi må kun have et afgiftsfrit spild på 10 % = 6.345 m3, så vi vil blive pålagt at betale
statsafgift af 4.114 m3.
De 2.453 m3 kan videreføres til Ll. Dalbyvej 21, så der skal betales afgift af 1.661 m3,
svarende til små 10.000 kr.
Vandkvaliteten har været i top, og vi har igen i 2012 kunnet levere vand af bedste
kvalitet, alle vandprøver har været uden bemærkninger. Vandprøverne kan ses på
hjemmesiden.
Daglig drift
Skovbo Vandsamarbejde forsætter i 2013 med at betale for sløjfning af private boringer.
Der har i 2012 ikke været anmeldt særligt mange boringer til sløjfning så Københavns
Energi/HOFOR har tanker om at stoppe deres støtte til vandsamarbejdets virke.
Derfor opfordres alle der har kendskab til boringer fra gammel tid, også boringer der er
sløjfet, til at meddele det til bestyrelsen så boringerne kan blive lukket på forsvarlig vis.
Når Københavns Energi/HOFOR trækker sig ud af samarbejdet vil alle oplysninger og kort
omhandlende boringer blive overgivet til Kommunen der herefter kan forlange at brønde
lukkes på ejerens regning.
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Vi har deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i Køge Vandsamarbejde.
Her blev omtalt de nye tiltag vedrørende kvalitetssikring af almene vandværker.
Dette indebærer, at den driftsansvarlige skal på et hygiejnekursus.
Samtidig skal der udarbejdes regulativer for kvalitetssikring og egenkontrol, hvilket
indebærer at der skal føres dokumentation for alle tiltag og systematiske arbejdsrutiner.
Loven træder i kraft d. 31. december 2014, så bestyrelsen får her en ekstra
arbejdsopgave.
Vores takstblad for 2013 er godkendt af Køge Kommune.
Køge Kommune havde kun småbemærkninger ved det årlige eftersyn af vandværket og
boringerne.
Til slut udtrykte formanden en tak til vores entreprenører og til bestyrelsen for et godt
samarbejde.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.
Regnskab og budget
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab
Det udleverede regnskab var vedhæftet det af Køge Kommune godkendte
takstblad/tilslutningsafgifter for 2013.
Regnskabet viste et underskud der var ca. kr. 26.000 større end det budgetterede.
Det skyldes især et spild på over 10 % der udløser en egenbetaling for statsafgift på ca.
kr. 24.000.
Der blev stillet spørgsmål om årsagen til det store beløb der i 2012 var brugt til
vandprøver.
Kassereren gjorde rede for beløbet og forklarede at der hvert 5 år skal tages prøver af
vandet direkte i boringerne. Dette var der ikke taget højde for i budgettet for 2012.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Timo Lundbøl og Kjeld Kristensen
Begge blev genvalgt.
Som 1. bestyrelsessuppleant blev Thomas Damgaard Skovbak valgt
Som 2. bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt
Valg af revisor
Revisor Erik Swiatek blev genvalgt.
Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Eventuelt
Der blev orienteret om den nye ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene
vandforsyninger” og hvilke konsekvenser det kommer til at få for den daglige drift.
Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
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