Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup
Referat af generalforsamling 07. april 2011.
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 22 stemmeberettigede.
Formanden fremlagde beretning for det forløbne år hvor han lagde vægt på at bestyrelsen var
blevet mere arbejdsdygtig efter reduktionen til 5 medlemmer. Der blev uddelt en tak til entreprenørerne for et godt samarbejde, uanset hvilket tidspunkt på døgnet de bliver tilkaldt.
Den oppumpede vandmængde i 2010 udgjorde 65.327 m3, en stigning på 9.958 m3 i forhold til
2009.
Skyllevand, tab ved lækager og levering til Ejby Vandværk udgjorde 6.003 m 3
Den udpumpede vandmængde udgjorde i 2010 59.324 m3, en stigning på 3.955 m3 i forhold til
2009. En del af denne stigning skyldes 3 større vandbrud efter måler.
Vandkvaliteten har været uden bemærkninger på alle udtagne prøver.
Skovbo Vandsamarbejde fortsætter med at lukke gamle brønde.
Vi har i øjeblikket 4 brønde der afventer lukning og formanden opfordrede til at alle kendte
brønde bliver indberettet til bestyrelsen så de kan blive lukket. Ordningen med gratis lukning
er foreløbig stadig gældende.
I Køge Vandråd er vi af Kommunen blevet orienteret om Miljøministeriets udkast til Vandplaner, der på nuværende tidspunkt har så mange uafklarede og modstridende punkter, at det er
umuligt at fortælle om konsekvenserne for vores vandværk.
Vores beredskabsplan er blevet godkendt af Køge Kommune.
Ved Kommunens årlige eftersyn på Værket var der ingen bemærkninger til vores vandproduktion men bygningen trænger til en udvendig renovering.
På grund af det meget våde efterår fik vi indtrængning af overfladevand i brøndene ved boringerne. Der er blevet drænet omkring alle boringerne som siden har været helt tørre.
Dette arbejde medførte at den planlagte forlængelse af vandledningen på Almsvej frem til Ll.
Dalbyvej blev udskudt til 2011.
Vi har igen i 2010 kunnet hjælpe Borup Vandværk med levering af vand. Der har ikke været
behov for hjælp den anden vej.
Der har i 2010 været 2 vandbrud samt et par reparationer hvilket er billigt sluppet vinteren
taget i betragtning
I 2010 har der været 2 tvangsauktioner, hvor vi har mistet de skyldige beløb.
Efter uddybende svar på enkelte spørgsmål blev beretningen fremlagt til godkendelse og blev
enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren.
Der blev svaret på enkelte afklarende spørgsmål hvorefter regnskabet blev enstemmigt
vedtaget.
Revideret budget for 2011 samt arbejdsbudget for 2012 blev fremlagt af kassereren.
Punkterne i det reviderede budget blev forklaret og baggrunden for arbejdsbudget 2012 blev
gennemgået.
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Takstblad og tilslutningsbidrag for 2011 blev gennemgået og baggrunden for ændringerne i
takstbladet forklaret. Fast afgift og driftsbidrag fastholdes uændret i 2011.
Budget, takstblad og tilslutningsbidrag blev enstemmigt vedtaget.
Under punktet valg blev bestyrelsesmedlemmerne Thomas Larsen og Kjeld Christensen genvalgt. Som bestyrelsessuppleant blev Erling Hansen genvalgt.
Revisor Erik Swiatek og Revisorsuppleant Preben Læsaa blev genvalgt.
Alle blev enstemmigt valgt.
Under eventuelt blev der ytret ønske om, at der på indbetalingsadviseringerne blev anført
postadressen. Bestyrelsen undersøger mulighederne hos PBS/NETS
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sluttede generalforsamlingen.

……………………………….
Formand Gunner Eriksen

…………………………………
Dirigent Erik Swiatek
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