BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling
Afholdt på Møllelundgården, 28. april 2016

Formanden bød velkommen til forsamlingen.
Dagsorden i.h.t. gældende vedtægter:

1: Valg af dirigent:
Jan Bergh blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2: Bestyrelsens beretning
Søren fremlagde beretningen.
Der mangler nu kun 420 målere i den ældre del af Borup. Herefter er al aflæsning trådløst.
I 2016 foretages renovering af ledningsnettet på Birkevej og Tjørnevej, samt en strækning
på Lammestrupvej.
Vandsektorloven er blevet ændret, så vores vandværk får lempeligere vilkår fra 2017.
Samarbejde med Hofor inden for sikkerhed, f.eks. sløjfning af private boringer. Disse kan
fungere som utæthed i forhold til kemikalier o. lign.
BNBO-samarbejde – boringsnær beskyttelse er der arbejdet med.
Der har været kampagner mod brug af sprøjtemidler i private haver. Borup Vandværk vil
følge op med mere af det i årets løb.
Skovbo Vandsamarbejde er involveret i en forurening i Slimminge, hvor nu kun en af tre
boringer stadig er åben. Det er lykkedes at lokalisere forureningen til en gammel
maskinstation, som i sin tid har håndteret kemikalier i fuld overensstemmelse med
lovgivningen.
Der er et generelt problem med at få nye medlemmer i bestyrelser. Specielt grundet det
efterhånden store arbejde i forbindelse med administration.
Bl.a. derfor har vi med Ejby, Bjæverskov og Viby Dal drøftet et tættere samarbejde, som kan
ende i en egentlig fusion.
Året har været godt for driften af værkerne.
Søren sluttede med at takke alle, som har været involveret i årets løb, såvel bestyrelse som
eksterne entreprenører.
Hjemmeside:

www.borupvand.dk
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Derefter var der en del spørgsmål fra salen:
Spørgsmål: Vedr. sammenslutning – forestiller men sig en fælles enhed eller en
paraplyorganisation.
Svar: Det er hensigten på sigt kun at have et juridisk værk. Dette giver mulighed for en del
administrative besparelser, samt mulighed for lønnet personale. Det kunne også give en
bedre økonomi i tilfælde af afkalkningsanlæg.
Der var desuden en længere diskussion vedrørende afkalkningsanlæg. Interessen for dette
emne var meget tydelig i salen. Diskussionen gik specielt på om bestyrelsen er opmærksom
på mulighederne for centralt afkalkningsanlæg. De forskellige metoder blev kort berørt,
hvorefter bestyrelsen forklarede, at der på nuværende tidspunkt, ikke er nogen løsning som
er interessant for os. Bestyrelsen lovede forsamlingen, at følge udviklingen på området tæt i
det kommende år.
Herefter blev beretningen godkendt.

3: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Claus fremlagde regnskabet for 2015.
Bl.a. ses at fast bidrag igen er indført, idet vi i år har lov til at opkræve ca.9 kr./m3.
Bestyrelsen mener at revisionsomkostningerne er for høje, og vil derfor foreslå ny ekstern
revisor.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4: Budget og takstblad for 2015 forelægges til orientering
Claus fremlagde ligeledes budget og takstblad
Fra salen blev det sagt, at der i beredskabsplanen fremgår at vi har to driftsledere.
Svar: Det er ikke korrekt – vi har kun en (Willy Larsen). Dette vil blive rettet i
beredskabsplanen.
På spørgsmål om tilkaldevagtens honorar, blev det oplyst at den er på 4.000 kr. om
måneden.

5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog at arbejde på at opnå et tættere samarbejde med fire andre
vandværker i Køge kommune. Målet er med tiden at fusionere til ét stort vandværk. Det
vigtigste incitament er at sikre værkerne forbliver på private hænder. Der vil ligeledes være
administrative og driftsmæssige fordele ved ”stordrift”. De øvrige fire resterende værker i Gl.
Skovbo vil blive inviteret med på et senere tidspunkt.
Der vil selvfølgelig blive indkaldt til generalforsamlinger i forbindelse med en evt. fusion, da
det kræver ændring af vedtægterne.
Hjemmeside:
www.borupvand.dk
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Fra salen blev der spurgt til hvordan forsyningsnettet er imellem værkerne i dag?
Svar: Der er allerede mange forbindelser, så det er muligt at forsyne forbrugerne fra andre
værker.
Der var stor tilslutning til at lade bestyrelsen arbejde videre med planerene.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Claus Fertin og Willy Larsen blev genvalgt.

7: Valg af suppleant:
Søren Jensen blev valgt som suppleant for 1 år.

8: Valg af revisor:
Deloitte Revision blev valgt som ny revisor.
Som intern revisor blev Mogens Sørensen valgt
Som suppleant til intern revisor blev Henning Nielsen valgt

9: Eventuelt:
Det blev oplyst at Kamstrup er i gang med at udvikle en vandmåler, som ”on line” kan måle
forurening i det gennemstrømmende vand. Skulle det vise sig at vandet er forurenet
afbrydes forsyningen automatisk.

Formanden takkede for et godt samarbejde, samt for en god generalforsamling.

Jan Bergh
Dirigent
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