SKIBBY VANDVÆRK a.m.b.a.
Generalforsamling Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00
Formanden Bjarne Knudsen bød velkommen og konstaterede et fremmøde på 5
andelshavere udover bestyrelsen og bestyreren, derefter gik han over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent.
Gert Peglau valgtes til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte herefter dagsordenen.
2. Beretning.
Formanden Bjarne Knudsen aflagde beretning for året 2021. Beretningen er vedlagt
referatet. Der blev spurgt ind til placering af den boring hvor der skal købes jord til,
samt om ringledningen ved udkørselen til Skibby som skal etableres i samarbejde med
Novafos blev uddybet yderligere.
Der var ikke uderligere kommentarer til beretningen, som derefter blev godkendt.
3. Regnskab.
Kassereren René Stjerne Hansen aflagde regnskab for 2021 og balance pr. 31. december
2021. Regnskabet er revideret af Beierholm-Revision v/statsautoriseret revisor Thomas
Skinbjerg. Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.
4. Godkendelse af takstblad.
Bestyrelsen foreslog uændrede takster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Godkendelse af honorar.
Bestyrelsen ønsker ikke honorar, godkendt.
6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg.
På valg til bestyrelsen var Max Nielsen og Lars Strange, der begge blev genvalgt. Axel
Andersen valgtgt til 1. suppleant Svend Mortensen valgtes til 2. suppleant.
8. Eventuelt.
Snakken fortsatte og der blev spurgt ind til det "dovne" vand der står i ledningerne til
byens brandhaner, om det blandede sig med friskt vand ved eks. strømafbrydelser. der
blev svaret at brandhanerne skylles årligt og der ikke er meget ledning der stå vand i,
når der sættes nye brandhaner op er disse monteret med en kontraventil så der ikke stå
noget vand i rørene.
derudover blev der spurgt ind til om vandværket havde overvejet en løsning ved
strømafbrydelser, dertil svaret at man tidligere har set på dette men at det er en meget
dyr løsning i forhold til hvor sjældent det sker. men man vil kigge på det igen om der er
en alternativ mulighed nu hvor man står for at udskifte styresystemet.
Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen hvorefter dirigenten
afsluttede generalforsamlingen kl. 18.40 og formanden takkede for fremmødet.
Lars Strange
Sekretær
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Generalforsamling den 10. marts 2022.
Formandens beretning for 2021.
Bestyrelsen består af:
Medlem
Sekretær
Kasserer
Næstformand
Formand

Renè Boes Andersen
Lars Strange
René Stjerne Hansen
Max Nielsen
Bjarne Knudsen

2021 var for Skibby vandværk endnu et år med corona og alle de restriktioner der
fulgte med sygdommen, hvilket bland andet betød at sidste års generalforsamling
endte med at blive rykket til august måned. I forhold til bestyrelsens møde aktivitet var
vi også først samlet i maj måned, men derfra overgik vi til normal møde aktivitet.
2.

Driften.
På drifts delen kan jeg fortælle at sammen med 9 andre vandværker af forskellige
størrelser har været test vandværk i forhold til et projekt der går ud på at sikre
vandværker i forhold til cyber kriminalitet, test forløbet er nu slut og vi har valgt at
forsætte samarbejdet, da det giver god mening sikkerhedsmæssigt.
Vi har i år valgt at sløjfe vores gamle borring 2, den havde rundet 50 år og var begyndt
at have driftsproblemer, på grund af dens alder kunne der tilstøde en del dyre ekstra
udgifter hvis man forsøgte at renover på den så derfor blev det besluttet at sløjfe den.
Vi har nu 3 boringer, som reelt kun udnyttes i underkanten af 50% i forhold til hvad de
kan.
Vi har i løbet af det sidste års tid kigget på hvordan vi kan optimere vandværkets
styresystem, og beslutningen om at udskifte vores nuværende system til et nyt system
fra Blue Control er lige faldet på plads, og arbejdet med dette kommer til at foregå
inden for det næste halve år.
Afslutningsvis vil jeg lige vende de digitale vandmålere, efter vi har fået skiftet alle
målere og fået oparbejdet en rutine i brug af systemet lykkedes det os næsten hver
eneste måned at finde ukendte forbrug rundt omkring i hele byen, det kan både være
stort som småt, og har en stor betydning på vandspild hos forbrugerne.

3.

Ledningsnettet.
Vi har også i 2021 været forskånet for de største udgifter i forhold til vores
eksisterende ledningsnet. Der har været 3 mindre brud, udskiftning af 4 defekte
stophaner samt tilslutning af 2 nye forbrugere.
Derudover er der blevet etableret vand til 1. etape af Skibby bakke, et arbejde som er
gået rigtig godt, og hvor det eneste der har drillet lidt har været vejret, prisen for
projektet har i forhold til tilbud fra entreprenør og smede holdt, hvilket giver
vandværket et fornuftigt overskud, det skal det også helst gøre, da der i prisen også
ligger vedligeholdelse af ledningsnettet i årene fremover. i denne uge er der blevet lagt
asfalt på alle vejene, og Indenfor de næste par måneder vil man kunne se byggerierne
gå igng, så der sker ´virkeligt noget i den ende af byen.

På Røgerupvej er man begyndt gravearbejdet i forhold til 6 nye boliger, som skulle
komme til at minde om det vi ser på midtbanevej, vi kender ikke tidsplanen for dette
projekt endnu.
I forhold til en nødforbindelse til vandværket fortalte vi sidste år at der ikke var nogen
umiddelbar løsning på dette da muligheden var alt for dyr, i mellemtiden er der sket
noget i forhold til den ledning som Novafos har påtaget sig at ligge i Svanholm Alle,
med den ledning kommer de pludselig tæt på vores ledningsnet, og vi har derfor valgt
at arbejde videre på et samarbejde der, planen er at der vil blive lavet en
sammenkobling i løbet af efteråret. Den vil ikke kunne føde os 100%, men sikre at vi
får vand ved en evt. forurening eller længerevarende drifts problemer.
4.

Vandanalyser.
Vi følger stadig det analyse program der er sat til et vandværk af vores størrelse, det
betyder at vi hvert 3 måned får taget prøver på både ledningsnet og vandværket og
boringerne bliver også testet, dog kun en gang om året. Resultaterne af vandprøverne
kan ses på vandværkets hjemmeside, og har heldigvis ikke vist nogle tegn på
overskridelser.

5.

BNBO.
bnbo står for boringsnære beskyttelsesområder, kort fortalt handler det om at
nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand og opretholde vandkvaliteten
omkring vandforsyningsboringerne. Ud af vores 3 boringer har vi en boring som er
blevet udpeget, og hvor vi med lods ejer skal have lavet en aftale, hvilket formentligt
betyder at vi køber noget af det jord han har omkring boringen som han så ikke må
dyrke på mere. En sådan aftale forventes at blive lavet i løbet af i år.

6.

Vandforbrug.
Udpumpningen har i 2021 været 150.200 m3 svarende til et stigning på 3,4% i forhold
til 2020, men meget tæt på det forbrug som vi havde i 2019. Vi glæder os til at se hvad
der kommer til at ske med vandforbruget når de går i gang med at bygge på Skibby
Bakke. Det uafregnede vandspild som er det forbrug der er før målere og som også
dækker brandhane nettet for 2021 ligger på under 3,77%, Dette tal er lidt stigende i
forhold til sidste år, men betegnes som lavt.

8.

Investeringsplan.
Vandværket har en sund økonomi, og det skal vi også have hvis vi skal kunne
vedligeholde og renovere, og for nye os, derfor har vi lavet en investeringsplan som
lige nu gælder frem til 2028. Det er planen at den årligt vil blive revideret og vi på den
måde holder os ajour med projekter der er tænkt ind i økonomien for vandværket.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen og bestyreren for det gode samarbejde.
Bjarne Knudsen
Formand

