Referat af bestyrelsesmøde i KVE mandag d. 27. januar 2014.
Deltagere i mødet:
Fra KVE’s bestyrelse:
Peter Egemose Grib,

Hove vandværk

Henrik Strøbech

Slagslunde vandværk

Per Knudsen,

Slagslunde Vandværk

Bent W. Nielsen,

Ny Sperrestrup Vandværk

Vagn Handlos, (Ref)

Stenløse Vandværk

Fra vandværkerne:
Klaus Frelling Andersen

Stenløse Vandværk

Eyvind Christensen,

Hirsebakken Vandværk

Erling Thygesen,

Smørumovre Vandværk

Jan Jensen

Buresø Vandværk

Henrik Rasmussen,

Stenløse Vandværk og

Erik Næhr

Veksø Vandværk

Indledende kommentarer til dagsordenen.
Mødet indledtes med en tilståelse fra formanden, han havde reduceret dagsordenen og
udeladt en række punkter, som ellers var aktuelle. Dette af hensyn til tiden der var til
rådighed på mødet.

Kommunens signal om gennemgang af takstblade og budget og
regnskabsgrundlag
Udgangspunktet for diskussionen var et brev fra kommunen, tilsendt flere vandværker som
svar på deres til kommunen fremsendte takstblade for 2014/2015. Kopi af brevets indhold
blev omdelt på mødet i form af kommentarer fra bestyrelsen for Slagslunde Vandværk.
Bestyrelsen i Slagslunde Vandværk stiller sig tvivlende over for om en øget fokus på
takstblade er til gavn for brugerne eller kommunen, specielt set i lyset af den indsats fra
bestyrelse og revision, som det øgede fokus fra kommunen vil medføre. I Slagslunde er
det mindre end 10 pr. år, der har været inde og se på vandværkets taksblad, hvilket
illustrerer interessen for taksblade blandt vore forbrugere.

Et af punkterne, som kommunen har fokus på er anlægsbidrag, hvor kommunen ikke
finder, at takstbladene i alle tilfælde indeholde de tre komponenter i anlægsbidraget, på en
for kommunen tilfredsstillende måde. Fællesregulativet for de Private Vanværker i Egedal
Kommune, et regulativ vi selv har været medvirkende til blev skrevet, forudsætter under
alle omstændigheder, at takstbladene kategoriserer anlægsbidraget tredel (hovedanlæg,
forsyningsledning og stikledning).
Kommunen har mundtligt tilkendegivet, at man ikke stiller krav om eller har til hensigt, at vi
skal have ekstern hjælp i form af regnskabssagkyndige eller revisorer til at lave regnskab
og budgetter fremover. Det er hensigten at opgaven også fremover skal kunne klares af
ikke specialister.
Flere vandværker har allerede henvendt sig til FVD, der stillede sig tvivlende til det rigtige i
kommunens krav, og ikke mente, at kravene var rimelige. FVD vil gerne se på sagen
herunder hjælpe med gennemsyn og tilretning af svaret på kommunens henvendelse til
det enkelte vandværk. FVD tilkendegav, at vandværkerne naturligt burde dele de
økonomiske beregninger, man allerede havde, med myndighederne, når de blev
efterspurgt. Men at vandværkerne ikke havde pligt til at bekoste udarbejdelse af eksternt
berigtigede, supplerende beregninger.
Det blev besluttet at en arbejdsgruppe fra KVE tager kontakt til kommunen for at diskutere
synspunkter, fælles løsninger samt at foreslå en tidsramme for tilvejebringelse af det
kommunen ønsker, og hvad vi med rimelighed kan forventes at levere.
Gruppen afrapporterer ved et kommende møde, hvor Malene og Mette inviteres.

Rekruttering af yngre medlemmer – drøftelse af muligheder
Peter omdelte en lille statistik over aldersfordeling i bestyrelsen, baseret på 3 vandværker
hvor gennemsnitsalderen var 56 år og 8 % var kvinder.
Henrik, Slagslunde vandværk, refererede sin indsats i bestyrelsen med at søge alle rutiner
på værk og i bestyrelsen placeret på enkeltpersoner i bestyrelsen. Det har medført, at
samarbejdet i bestyrelsen har fået et løft, og at alle i bestyrelsen føler ansvar for
vandværkets funktioner. Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er 44 år. Der gives løn til alle i
bestyrelsen. Henrik vurderer, at denne omlægning har medført, at de ikke har og ej heller
forudser besvær med at få nye medlemmer til bestyrelsen

Hygiejnekursus / kvalitetsstyring.
VH berettede om FVD’s præsentation af et elektronisk system til styring af kvaliteten iht.
Gældende bekendtgørelse. Systemet hedder Tethys og kan findes beskrevet på FVD’s
hjemmeside. Alle vandværker (der oppumper mere end 17.000 m3/år) skal have etableret
et kvalitetssikringssystem inden udgangen af 2014. Tethys tilfredsstiller kravene i
bekendtgørelsen om kvalitetsstyring på vandværker. FVD anbefaler systemet til såvel
store, som små værker.

FVD tilbyder og kørere i øjeblikket hygiejnekurser for driftsansvarlige på vandværker,
Kurserne er indtil videre overtegnet, således at det kan være svært at komme på kursus
inden udgangen af året, som krævet for alle vandværker i Bekendtgørelsen. FVD kurset
afholdes bl.a. som et selvstudium, (fjernkursus) hvor man efterfølgende skal aflægge
prøve hos FVD. Det blev besluttet at Peter og Vagn køber fjernkurset og fremlægger det
på næste møde, med henblik på at det kan så evt. bruges som grundlag for et KVE
fælleskursus.

Ny TMU formand.
Peter og Vagn inviterer den nye formand for kommunens Teknik og Miljøudvalg, Peter
Hansen, til et besøg på Hove og Stenløse Vandværker og får en præsentation af KVE og
Grundvandspuljen.

Opsporing af ubenyttede boringer
Peter anmodede de fremmødte om at overveje, om de er bekendt med, at der er
ubenyttede boringer i deres område, boringer som Grundvandspuljen vil være villige til at
lukke.
Gå venligst hjem i jeres bestyrelse, og hør om der er nogen, som kan bidrage til opsporing
af ikke benyttede boringer og brønde.
Klaus, Stenløse Vandværk, understregede at monitoreringsboringer, f.eks. etableret for at
følge en forurening over tid, bør huskes og lukkes, når de ikke længere er i aktuelt brug.
Peter og Vagn tager det op i Grundvandspuljen på førstkommende møde.

Planlægning af generalforsamlingen i april.
Peter søger generalforsamlingen afholdt en af dagene d. 28., 29. eller 30. april og vil
afklare en endelig dato med Peter Hansen, som forventes at være dirigent ved mødet, der
afholdes på Rådhuset i Ølstykke

Input til TIPS/TRICKS kategori på KVE’s hjemmeside (EgedalVand.dk).
Hjemsiden er åbne for tips og vejledning om drift og vedligeholdelse, læg gerne forslag
frem til Henrik. Henrik fremsatte forslaget om at lave sammenlignende tal for f.eks.
udpumpet vandmængde og forbrug af el (bench marking). Der var enighed om princippet i
at sammenligne effektiviteten ved at vandværkerne sender oplysningerne til Henrik.

Eventuelt
VH oplyste, at opdatering af digitale grundkort fremover kan ske ved henvendelse til
Lisbeth Korsgård hos Rambøll. Den tidlige ordning, hvor kommunen leverede kort, er nu
ophørt, idet grundkortene nu ligger let tilgængeligt på nettet, således at der kun skal ske
en tilpasning til det enkelte vandværks system og opsætning.

Slagslunde har ved årsafslutningen kunne levere data let og hurtigt fra de nye målere. Det
har været en stor lettelse med fjernaflæsning af målere, samtidig med at man har kunne
gøre andelshavere opmærksom på vandspild i jordledninger, som registreres hos
forbrugeren.
Peter erindrede om, at gebyret for aflevering af målerdata i 2013 er 29,70 kr. eks. moms
pr. afleveret oplysning. Se i aftalen, I har underskrevet, og husk at sende en regning.
Mødet overgik til uformelle drøftelser og spisning af smørrebrød kl. 21.55, og da begge var
fordøjet kunne dagsordenen afsluttes.
Vagn N. Handlos
Referent

24. januar 2015

Punker til drøftelse på kommende møder:
wwwløsninger hos medlemsvandværkerne
Benchmarking – parametre, som er gode at sammenligne os på

Regnskabsstandarder hos medlemsværkerne
Nyt fællesregulativ? (jf. ændringen af vandforsyningsloven pr. 1. januar 2010).

