Generalforsamling i Bjergby Mark Vandværk onsdag
d. 26. februar 2015 på Antvorskov Kaserne.
Valg af ordstyrer og referent.
Tim Brøndel blev valgt til ordstyrer og Jane Olsen til referent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet. I Søndagsavisen 14 /2 og 21/2, Ugenyt 19/2.
Antal fremmødte: 3 pers. + Bestyrelsen: 5 pers. + regnskabsfører og WASYS 1 pers.
1. Formandens beretning:
Tim gennemgår dagsordenen.
Afholdte bestyrelsesmøder: Der har været 4 bestyrelsesmøder i indeværende år på skift hos
medlemmerne.
Året der gik:
Der har været en del driftstop. Det nye styresystem kørte 12 timer skævt. Det skyllede i
højbelastningerne, så forbrugerne mistede tryk og vand. Derefter brunt vand. Fejlen er fundet og nu
skylles i lavperioderne. Derudover fandt vi, at et filter i belufteren (fra 1972) var stoppet. Nyt blev
sat i, men det var ikke tilfredsstillende. Sandmaterialet i filtret var kaput. Udskiftning er igangsat.
Ganske få ledningsbrud.
Der har været en del møder omkring ledningsnet og elektronisk registrering af samme.
Flere møder omkring Seerdrup og Bjergby Mark Vandværk.
Flere møder omkring boring/ny styring – Bjergby Mark.
Helt ny styring på Seerdrup er etableret samt renovering af selve værket.
Igangværende projekter:
Etablering af trykforøgerstation ved Havremarksvej (Kommunekredit 860.000,-)
Reetablering af boring/styretavle/filtermatriale på Bjergby Mark. Udarbejdelse
af kortmateriale/ledningsnet. (30.000,-)
Roosworter: Kvalitetssikring, beredskabs- og vedligeholdelsesplan.
Formandens konklusion:
Tidligere var det vandværket der passede bestyrelsen – nu er det bestyrelse der passer vandværket.
•
•

Spørgsmål til formandens beretning?
Ingen spørgsmål – kun en kommentar til det manglende vandtryk og brunt vand – med dertil
hørende ekstra omkostninger på kundernes øvrige anlæg. Bekymring om projektet yderligere
bliver udskudt. Det skulle ikke blive aktuelt.

a. Visionsplaner:
Udskiftning af delventiler i åbne land
Prøvetagning afledningsnet
Alle skal på drift- og hygiejne kursus
Indsatsplaner
Budget 2015 gennem gået både for BMV og HVV. (se bilag)
Seerdrup ejer vi 84,4 % af, derfor er dette budget også aktuelt.
b. Jan Giltoft fra WASYS fortalte om deres firma og hvorfor vi har et samarbejde.
Jan og 2 andre medarbejdere fra MJK har startet deres eget firma med bl.a. vandværker som primær
kundegruppe.

BMV
Lynnedslag 1 gang
Boring 2 skal i brug
Prøvepumpninger og måling og test.
Ny tavle til indvinding, filterskyl og hovedstrøm.
MJF leverer ikke et 100 % færdigt anlæg.
WASYS afslutter opgaven.
HVV
Lynnedslag 2 gange
Hovedtavle inkl. filterskyl og udpumpningsdelen total defekt.
Tim laver manuel filterskyl det meste af året Overvågnings
PC dør ved 2. lyn.
WASYS starter 1/10-14
Ny PC installeres 2/10-14 af WASYS Beslutning
om ny hovedtavle tages.
Ny komplet hovedtavle for indvinding, filterskyl og udpumpning leveres og idriftssættes af WASYS
i december måned.
Ny tavle for boring 1 & 2 leveres og idriftssættes sammen med hovedtavle. Overvågnings
PC’en opdateres til nyeste software og nyeste funktioner.
Gennemgang af hvordan styresystemet fungerer og hvad vi kan se via PC overvågning.
Der er lavet energioptimering i Seerdrup. Gennemgang af dette og forklaring på forskellen i forbrug
på gammelt og nyt system.
2. Regnskabsaflæggelse
Regnskab fremlægges og godkendes uden bemærkninger.
Snak omkring aflæsninger og udsendelse af kort. Vi kigger på muligheden for at udsende via mail.
3. Fastsættelse af vandafgifter for det følgende år
Fastsættelse af takster for det følgende år.
Ny avanceret procedure hos Slg. K. vedr. godkendelse af takster. Takster
fastholdes i 2015 og tages op til vurdering senere.
4. Valg af bestyrelse: På valg Jan Baagdan
Valg af bestyrelse: På valg Jan Baagdan

- enstemigt genvalgt.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen: Henrik Jensen
Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg Henrik Jensen – enstemigt genvalgt.
6. Valg af 2 revisorer: Regnskabet revideres af revisionsfirma
Valg af 2 revisorer – Regnskabet revideres af revisionsfirma.
7. Valg af 1 revisorsuppleant: Se under pkt. 6
Valg af 1 revisorsuppleant – se punkt 6

8. Indkomne forslag
Indkomne forslag - ingen indkomne forslag 9.
Eventuelt.
Eventuelt. – intet under eventuelt.
____________________
Tim Brøndel, ordstyrer

