Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 20. april 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- den 9 april 2015 kl. 07:04 til kl. 07:19 stop for udpumpning pga.
Strømsvigt – forsyningen etableret via nødforsyningen.
- udskiftningen af vandmålere går planmæssigt, der mangler
Ca. 10 stykker – der har dog været en del defekte ventiler og
ledninger, som har krævet udskiftning/reparation hos forbrugerne.
-

Udskiftning af flowmålerne i distrikts målerbrøndene – Hyttebovej og
Bækkeskovvej – grundet nedslidning/defekt.
Angslået omkostning ca. Kr. 50.000,-.

- Indrykning angående kommende generalforsamling er foretaget
I Sydkysten Nord og Folkebladet og bringes den 22. april og den 13. maj
2015 og i det kommende Vallensbæk Nyt medio maj.
Der foreligger accept og annoncekorrektur fra begge blade.

2.1

Vandmængder : marts 2015 .

- udpumpet 17.033 m3 heraf købt 141 m3 (0,82 %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
- i forbindelse med vandmålerskifte er der foretaget etableringer
Af målerbrønde og reparationer/udskiftning af stophaner

3.0

Kassererens orientering

3.1

- økonomisk status
- debitorer

4.0:

5-0:

5.1

5-2:

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

Vallensbæk Havn er meddelt påbud om installering af en
tilbagestrømningsikring mediumkategori 4 på efter vandmåleren/nedstrømssiden og installationen skal være udført og i forskriftsmæssig stand inden den 26. april 2015.
Fortsat intet hørt fra havnen.
- tilladelse til prøveboring og -pumpning på Toftevej foreligger
nu og arbejdet vil blive påbegyndt snarest - kopi til bestyrelsen.
Onsdag den 15. april 2015 er positionen for prøvebroingen afsat
prøveboringen påbegyndes medio maj 2015.
- ledningsmøde angående anlæggelse af Letbanen på Ringvejen
den 10. april 2015 - sænkning af ledninger, der krydser Ringvejen - kopi af materiale sendt til bestyrelsen.

Nyt møde vil forekomme snarest – vi venter forsat på den endelige
ved tagelse af anlægsloven og udarbejdelsen af projektdetaljerne og
specifikationerne og projekteringsbetingelserne mv.

6-0:

Henvendelser fra andelshaver:
- En andelshaver har rettet for sig, hvorfor der igen er åbnet for
Vandforsyningen efter lukning for restance.
- En andelshaver protestere mod vandforsyningens montering af en
Talbagestrømningssikring/kontraventil i vandmåleren, da den forårsager
lyde i vandinstallationen ved aftapning. Kontraventilen er fjernet, men
andelshaveren har fået besked på, at han for egen regning skal montere
en kontrollerbar tilbagestrømningsikring/kontraventil mediumkategori 1
umiddelbart efter vandmåleren måleren – på nedstrømssiden af vandinstallationen iht. BROS, kap. 8.4.2.1 stk. 3 og DS En 1717 samt
vandforsyningens regulativ punkt 9.3
Andelshaveren var af den opfattelse, at det var vandforsyningen som
skal bekoste og løse problemet. Han blev gjor bekendt med, at det
Som hovedregel er forbrugeren, der skal efterkomme vandforsyningens
Henstillinger iht. Vandforsyningensloven mv.
Det vil han ikke bekoste, hvorfor vanforsyningen meddeler påbud om, at
monteringen skal ske for egen regning, når han ikke vil have den af
vandforsyningen leverede tilbagestrømningssikring.
Det skal bemærkes, at en sådan tilbagestrømningssikring er montoeret i
Mere en 1.300 vandmåler uden problemer.
- En andelshaver efterlyser fortolkninger på nogle af vedtægternes ordlyd
og regulatives tekniske forklaringer – hans henvensle sendt til
bestyrelsens medlemmer.

7.0

Næste mødedato :
mandag den 18, maj 2015.

8.0

Eventuelt.

Vallensbæk Strand, den 16. april 2015.

Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 20. april 2015, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665
Vallensbæk Strand.
Tilstede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen, Mogens Sørensen og Bent Olsen.
Møde med følgende dagsorden, jf. mødeindkaldelsen.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra mødet, den 16. marts 2015.
- Godkendt.
Ad pkt. 2. Formandens orientering.
2.0
Vandværk og borringer.
- Strømsvigt. Den 9. april 2015 kl. 07:04 til kl 07:19, stoppede udpumpningen
grundet
et overgravet el-kabel. Via nødforsyningen blev forsyningen hurtigt genoptaget.
- Vandmålere. Det store antal udskiftninger, som vi er pålagt, jf.
Vandforsyningsyningsloven, går planmæssigt. Der resterer udskiftning af ca. 10, vandmålere,
vil dog hurtigst muligt blive udskiftet.
Der har imidlertid været en del defekte ventiler og ledninger, som har krævet
udskiftning og/eller reparation hos andelshaveren på dennes bekostning.
- Distriktsmålerbrønde. Flowmåler i 2 af målerbrøndene, på Hyttebovej og Bækkeskovvej, har måtte udskiftes p.gr.a, nedslidning og defekter. Det er de 2 første
af en leverance fra et Italienskt firma, som nu står til udskiftning. Overgang til et
tysk firma overvejes.
Udgiften er anslået til ca. kr. 50.000.
- Generalforsamling. Formanden oplyste, han har foranlediget indrykning af annoncer, for den kommende generalforsamling, i Sydkysten Nord og i Folkebladet,
henholdsvis den 22. april og den 13. maj 2015, samt i Vallensbæk Nyt, medio
maj md.
Der foreligger accept og annoncekorrektur fra begge blade.
2.1

Vandmængder: Marts 2015.
- Der er udpumpet 17.033 m3, og heraf er der indkøbt 141 m3 (0.82 %), som hovedsageligt er brugt i forbindelse med indkøb af vand, ifb. med strømsvigt, jf.
pkt. 2.0, 1´ afsnit.

2.2

Lækager og lækager.
- I forbindelse med udskiftning af vandmålere er der foretaget nogle etableringer
bl.a, af målerbrønde, foretaget reparationer og udskiftninger af stophaner.

3.0

Kassererens orientering.

3.1

- Økonomisk status.
Resultatopgørelsen udleveret til bestyrelsesmedlemmerne og gennemgået.

3.2

- Debitorer.
Ingen.

4.0

Orientering fra faste arbejdsgrupper.
- Ingen.

5.0

Udviklingsinitiativer.

5.1

- Vallensbæk Havn. Jf, tidligere referater, har de, siden den 17. november, været
skriftlig som mundligt orienteret om, at tilbagesende vore udsendte spørgeskemaer,
angående deres forbrug af vand, vandinstallationernes-og maskinernes indretning,
mht, tilbageløbssikring og kontraventiler, jf. Vandforsyningsloven § 50, men
forgæves.
Der foreligger pt. intet svar fra dem.
De er nu meddelt påbud om installering af en tilbagestrømssikring, min. Kategori 4, på
vandledningen efter vandmåleren/nedløbssiden og, at installationen skal være udført i forskriftsmæssigt stand, inden den 26. april 2015.

5.2

- Prøveboring. Der foreligger nu tilladelse til prøveboring-og pumpning på Toftevej,
Hvorfor arbejdet snarest vil blive sat i værk.
Kopi af tilladelsen er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Onsdag, den 15. april 2015, er der udsat afmærkning for, hvor prøveboringen skal
foretages.
Prøveboringen forventes påbegyndt medio maj md. 2015.
- Letbanen. Formanden har, den 10. april 2015, været til ”ledningsmøde” angående anlæggelse af Letbanen på Ringvejen, bl.a. sænkning af vore vandledninger,
som krydser Ringvejen.
Kopi af materialet er tilsendt bestyrelsesmedlemmerne.
Et nyt møde vil blive afholdt snarest, da vi fortsat venter på den endelige vedtagelse af anlægsloven og udarbejdelse af projektdetaljer, samt specifikationer og
projekteringsbetingelser mv.

6.0

Henvendelse fra andelshavere.
- En andelshaver har nu betalt sin restance, mht, vandregning, hvorfor der igen er
åbnet for vandforsyningen til ejendommen.
Vandforsyningen blev afbrudt i forbindelse med et længerevarende forsøg/anmodninger om, at få andelshaveren til, at betalte for sit forbrug.
- En andelshaver protesterer over Vandforsyningens montering af en tilbagestrømningssikring/kontraventil i vandmåleren. Se mødeindkaldelsen pkt. 6.0 om emnet.
- En andelshaver har fremsendt en skrivelse, som bl.a. efterlyser bedre sammenhæng mellem vore vedtægter og regulativ, ifb, med stikledninger, stophaner og

skel – hvem ejer, og hvem vedligeholder dem?
Der spørges endvidere om procedure for afbrydelse af vandforsyning, frister og
advisering?
Skrivelsen er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen sender spørgeren en skrivelse.
7.0

Næste mødedato.
- Mandag, den 18. maj 2015.

8.0

Eventuelt.
- Intet.

Vallensbæk Strand, den 21. april 2015.

Bent Olsen
Sekretær.

