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Andelsselskabet Eskebjerg-Enghave Vandværks ordinære generalforsamling lørdag,
den 25. maj 2019, kl. 10.00
i Eskebjergs Forsamlingshus

Formanden Gert Larsen bød velkommen til de 11 fremmødte stemmeberettigede medlemmer og gik herefter
over til dagsordenen.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Henrik Movsing blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge §11.
Bente Bakmann blev foreslået og valgt som referent.
Punkt 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden oplyste, at vi er 750 forbrugere.
Vi har i 2018 indpumpet 47.527 m3 råvand. Det er blevet til 47.396 m3 rent vand. Der har været et forbrug på
filterrensning på værket og diverse køb og salg på vores nødforsyninger til vores nabovandværker.
Der er i alt udpumpet 37.660 m3 til forbrugerne. Forbrug målt hos forbrugerne er 38.881 m3 og det er en
difference på 9.000 m3 = 18,8 % spild. Spild over 10 % beskattes med kr. 6,25 pr. m3.
Der bliver stadig aflæst målere en gang om måneden og der kan vi se om der er et unormalt forbrug.
Vi har ansat Johny Walsted Bakhauge som vandværksbestyrer i stedet for Peter Andersen. Johnny har
gennemgået en række kurser og har nu de obligatoriske lovbestemte kurser der skal til for at køre
vandværket. Der er nu to, der passer det daglige arbejde og det er Jens Weinreich og Johnny Walsted
Bakhauge.
Den tidligere vandværkspasser med mere end 40 års erfaring, Torben Jensen er stadig til rådighed som
rådgiver.
Takstbladet for 2019 er uændret. (Kan ses på hjemmesiden)
Vi har haft en del sager med manglende betaling og det er ofte de samme medlemmer vi har problemer med,
men en advarsel om lukning er et effektivt middel der virker.
Vi fik godkendt vandmålerne i 2016 til 2021, men havde stadig problemer med radiosenderne, men ikke
målerne. Vi gav ikke noget for at få byttet radiosenderne, men vi skulle selv af- og påmontere dem. Det gav
os store problemer med vores aflæsning, som vi fik løst.
Vi kontaktede firmaet Diehl, som har leveret målerne. Vi fik et tilbud på den nye generation af målere, til en
meget favorabel pris, som vi ikke kunne sige nej til. Så nu har vi målere, der først skal til kontrol i 2027. Der er
nye regler for kontrol af målere, der trådte i kraft juli 2018. Det betyder, at den første kontrol af vandmålere,
skal udføres efter 9 år mod 6 år tidligere.
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Vi er i øjeblikket i gang med, at etablere et nyt pumpehus ved Kaldredgården og i den forbindelse begynder vi
at etablere fibernetstyring til vores pumpehuse. Det giver mulighed for en god og sikker transmission fra
boringerne til vandværket samt at firmaet Xergi kan fjernstyre pumperne.
På vandværket har vi fået etableret en rustfri platform og en stige i iltningstårnet, så det er lettere og sikrere
at rengøre tårnet. Vi har også fået malet og renoveret vinduer i kontor og mødebygning i vandværket
Bente Bakmann der har været kasserer/administrator i over 20 år, har meddelt, at hun stopper senest 1/1
2020.Vi har derfor undersøgt forskellige muligheder, for at få administrationsarbejdet udført.
Vi har fundet et administrationsfirmaet Microwa, der har specialiseret sig i vandværksadministration. De kan
levere alle de administrative ydelser, som vi har behov for. Vi har skrevet kontrakt med Microwa med virkning
fra den 1. juli 2019.
Bente hjælper i en overgangsperiode med det praktiske arbejde.
Al kommunikation med medlemmerne, vil fremover komme til at foregå på de elektroniske medier. Dette
blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Vi vil bruge SMS, PBS, Facebook og
hjemmesiden eev.dk.
Vi har kontrakt med BLUE-Idea SMS-service. Den er opsagt pr. 1. september2019 og vil blive overført til
Microwa, som tidligere beskrevet. Det giver os mulighed for en bedre opdatering, da de har de aktuelle
betalingslister.
Vores vandanalyser har altid haft meget fine resultater, men efter fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i
Ledøje, har vi for en sikkerheds skyld, bedt om at få taget en prøve af vores vand. Det er politisk besluttet, at
alle vandværker skal have analyseret deres vand inden 1. november 2019.
På sidste generalforsamling, blev der givet grønt lys på at arbejde for en sammenlægning med Feriebyens
Vandværk. Jeg havde talt med formanden for Kaldred Feriebys Vandværk og vi var enige om sammenlægning
/samarbejde af vores vandværker.
Det giver ingen mening med 2 vandværker så tæt på hinanden. Efterhånden er der så meget bureaukrati,
persondataforordninger, kontrolplaner m.v. Desværre var der på deres generalforsamling ikke stemning for
sammenlægning.
Kalundborg Kommune ønsker en kortlægning af grundvandressourcerne i vores område, så vi skal indsende
indberetninger af pejlinger af grundvandet i vores 3 boringer, 2 gange om året.
I Kalundborg Vandråd diskuterer vi, hvordan man kan få lukket ubenyttede brønde og boringer der virker som
lodrette dræn til grundvandet.
Vi prøver at finde en solidarisk financiering til at lukke gamle ubenyttede boringer/brønde og brandhaner.
Danske Vandværker har fået ny direktør, Susan Münster. Hun arbejder for, at man kun i yderste konsekvens
skal bruge forskellige rense- og filtreringsmetoder til at rensevandet, da det kun er symptombehandling. Vi
har noget det bedste vand i verden og det skal vi passe på.
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EU persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018, er for at øge datasikkerheden for den enkelte borger.
Vandværket skal leve op til nogle skrappe krav, med hensyn til at håndtere persondata for ansatte og
forbrugere. Møde med firmaet Solid IT juni 2018, fik vi hjælp til at få udformet forordningen og lagt den på
hjemmesiden. Dette kostede kr.15.000,00 + moms.
Formanden afsluttede beretningen med at påpege, at det er vigtigt, at man altid skal have dækslet over
brønden og lukket for vandet, så man slipper for frostskader.
Medlemmerne blev stærkt opfordret, til at sende mobilnummer og e-mailadresse til eev@post.tele.dk., så vi
har mulighed for at varsko ved lækager og brud m.v.
Formanden overgav herefter bestyrelsens beretning til debat.
Ib Jensen gjorde opmærksom på, at han ikke havde fået indkaldelse til generalforsamlingen via SMS. Han
havde i øvrigt lagt indkaldelsen på Facebook.
Henrik Movsing gjorde også opmærksom på, at et andet medlem heller ikke havde modtaget indkaldelse til
generalforsamlingen. Formanden oplyste, at det formentlig ikke ville ske igen, idet kontrakten med firmaet
var opsagt og bl.a. denne opgave var videregivet til et andet firma pr. 1. september 2019, som tidligere
beskrevet. Ideen med at bruge Facebook, syntes flere var en god ide.
Punkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Administratoren Bente Bakmann oplyste, at regnskabet ligger på hjemmesiden.
Der var spørgsmål vedrørende EDB-udgifter. Det blev oplyst, at det var til diverse abonnementer i forbindelse
med driften. Herefter blev regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4. Budget for kommende år fremlægges.
Der var ingen kommentarer til budgettet
Budgettet blev taget til efterretning.
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år:
1) Gert Larsen, genvalgt
2) Niels Møller, genvalgt
3) Johnny Valsted Bakhauge
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
1) Lasse Skriver, genvalgt
2) Jan Nielsen
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7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Følgende blev valgt for 1. år:
Finn Petersen, genvalgt
Erik Ottesen, genvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

8) Eventuelt.
Der var ikke ingen bemærkninger til punktet.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for en usædvanlig rolig debat og gav
herefter ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet og takkede bestyrelsen
for godt samarbejde gennem året. Det blev oplyst at der var mulighed for at se vandværket og et af vores
nye pumpehuse.

Dirigent:
Henrik Movsing
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Referent:
Bente Bakmann

