
Generalforsamling 

Bjergby Mark Vandværk 

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19:00 

Peter Aalborg Stuen, Antvorskov Kasserne, Slagelse 

 

1. Valg af Dirigent/Referent/Lovlig indberetning af Generalforsamling 

Niels Tim Brøndel blev valgt til dirigent  

Susanne Kaldahl blev valgt til referent 

Der er foretaget en lovlig indkaldelse af generalforsamlingen. 

D. 9. februar 2017 er der rundt sendt en SMS til alle forbruger. 
D. 17. februar 2017 har det været en annonce i Søndagsavisen 
D. 14. februar + 21. februar har der været en annonce i Ugenyt   
 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. 

              Sidste års referat blev godkendt. 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder, som blev afholdt hos bestyrelsesmedlemmerne. 

Det er formanden og næstformanden der står for den daglige drift af vandværket, men 

større beslutninger træffes af bestyrelsen. 
 

Ud over det har vi en regnskabsassistent, som holder styr på regnskabet, betaling af 

regningerne og andet kontorarbejde. 

 

Året der gik: 
 

Der har været en del stop på vores vandforsyning.                                                                    

Forbrugerne har ikke mærket noget til det, da det har foregået om natten.                                        

Enkle forbrugere har været generet af brunt vand og lavt vandtryk. 

 

Vi har lukket den ene boring, for at tjekke om der er fejl på forsyningsledningen. 

Vi begyndte at renovere ledningsnettet.  

  

Vi har udskiftet en masse af de gamle jernledninger. Det har hjulpet en hel del med hensyn 

til det bruge vand og vandtrykket. 



 

Vi har skiftet ledninger og lagt en ekstra ledning ind på vandværket, så vi er klar til den nye 

trykforøgerstation, der vil sikre et ensartet tryk og forsyningssikkerhed. 

  

Vi har en masse gravearbejde og teknisk arbejde omkring vandværket, før vi kan få gravet 

den nye forsyning ned. 
 

Vi har udskiftet en masse ventiler ude i det åbne land. De kunne ikke lukke eller åbne.  
 

Kvalitetssikring, beredskabs- og vedligeholdelsesplan er vi stadig i gang med, idet der hele 

tiden kommer nye forslag og tiltag fra kommunen. 
 

Vi har brugt en del tid på at få regnskabsassistenten kørt i stilling.  

Læring af vores system ”FAS” program, som vi bruger til at holde styr på forbrugerne og 

deres data omkring vandforbruget. 
 

 

Vi er i fuld gang med at etablere trykforøgerstation, der skal bygges en masse, så vi kan 

komme højre op i landet. 

 

Vi har også brugt en hel del tid på at få kortlagt vores ting. LER systemet er vi nu endeligt 

fuldt opdateret og virker. Vi er ligeledes i gang med at ligge ledninger ind på kortet. 

 

Vi har fået en nyt SMS system, som hurtigt og nemt kan sende nemt SMS’er til alle 

forbrugerne. Vi vil bruge dette system til diverse orienteringer om fx lukning af vand og 

andre meddelser vedr. vandværket. 

 

Igangværende projekter: 
 

Etablering af trykforøgerstation ved Havremarksvej.                                                                    

Vi er i gang med ændringer af røren på vandværket.             

Udarbejdelse af kortmateriale / ledningsnet. Kortmateriale ligger hos Artogis, som er en 

fælles database, som også kommunerne benytter.                                                                                               

 

Tak: 

 

Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde i året der er gået. 

 

Tak for samarbejdet til bestyrelsen og regnskabsassistenten. 

 

Spørgsmål: 
 

Boringen som er lukket – bliver den åbnet igen??                                                                                   

Ja, den skal bare renoveres med et nyt boringsrør og sættes så i gang igen. 

 



Hvornår får vi lavet Kontraventil/Trykforøgerstation ??? 

Det er vi i fuld gang med, men vi må lave en del ombygninger på selve vandværket og når 

de nye rørledninger kommer ind på vandværket bliver der i den forbindelse monteret en 

kontraventil, som skulle af hjælpe problemerne omkring tryktab og brunt vand i den 

vestlige del af vores forsyningsområde.            

     

 
 

4.   Årsregnskab. 

             Niels Tim Brøndel fremlagde regnskabet for 2016. 

Årets resultat er på kr. 0. Utroligt at vi lige har ramt dette beløb. 

Vandværket har en netto omsætning på ca. 1.300.000kr. 

Vandværket har i år ingen tab på nogen forbrugere.  

Det blev orienteret om det nye begreb, Over- og underdækning i vandværker.                    

Vandværker må ikke eje noget. Vi har i år en overdækning på ca. 5,3 million.                                           

Der blev fremlagt en handlingsplan på, hvordan vandværket vil forvalte dette beløb. 

Der blev ligeledes fremvist et budget for år 2017. Hvordan vi regner med at går i år 2017. 

Regnskabet blev godkendt – uden spørgsmål.   

 

5. Fastsættelse af vandafgifterne for det følgende år. 

 

Vi varsler en takststigning fra 2018. 

 

Ingen stemte i mod – forslaget blev vedtaget 

 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

På valg er Helmer Christensen - Ønsker genvalg. 
 

Helmer Christensen fik lov at fortsætte. 
 

Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv efter generalforsamlingen. 
 

Valg af suppleant til bestyrelsen. 1. suppleant er Christian Røske og 2. suppleant er Michael           

Andersen – er ikke på valg i år. 

 

 

 



 

7. Forelæggelse af igangværende/planlagte projekter. 

 

Kommende projekter: 

Udskiftning af delventiler og ledningsnet i det åbne land 

Prøvetagning af ledningsnet 

Reetablering af boring 2 på Bjergby Mark 

Indsatsplaner ved katastrofer og driftsstop 

Kvalitetssikring 

Trykforøgerstation – Havremarksvej 

Udskiftning af galv.rør på Bjergby Mark og trykforøgerstation 

 

Afsluttede projekter: 

Elektronisk indberetning af vandforbrug (igennem iso system) 

Nyt styresystem / Seerdrup (Wasus –Jan) 

Ændring af vandføring hos andelshavere  

Hjemmeside 

Alle skal på drift- og hygiejnekursus 

 

8. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forsalg  

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev spurgt om hvorfor der var blevet givet indsigelser på brug af gammel 

Korsør boring på motorbanen. 

Svaret er ganske enkelt – Da de nye geologiske undersøgelser viser at vi suger for samme 

niveau i grundvandet og at indvandingen også kommer fra dette område. Er det et 

spørgsmål om forsyningssikkerhed at rent drikkevand til Bjergby Mark Vandværk. 

 

 

Underskrives af  

 

Niels Tim Brøndel, Dirigent 

 

 

             Bilag: Formandens beretning via Powerpoint. 


