Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- den 30 april 2015 justering og kontrol af SRO-system pga.
Alarm i forbindelse med skylning af filterkar nr. 1.
- udskiftningen af den årlige kvote vandmålere er færdig.
- Mandag 11. maj ordinære vandprøver udtaget på vandværket
Resultatet fremkommer senere.

2.1

Vandmængder : april 2015 .
- udpumpet 17.697 m3 heraf købt 283 m3 (1,6 %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
- lækagesøgning i området vest for ringvejen, lækager fundet –
Ved flere ejendomme er stophanen i frit tilgængelig, dels på
grund af beplantning, hegn, hække mv. Ejerne er/blive
tilskrevet med anmodning om at bringe forholdet i orden, så

vi kan foretage lækagekontrol.

3.0

Kassererens orientering

3.1

- økonomisk status
- debitorer

4.0:

5-0:

5.1

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.
Efter vandforsyningens henvendelse til Vallensbæk kommune
har havnen meddelt, at installationen snarest vil blive udført iht. påbuddet.

5-2:

- der er installeret ”bygge-el” til den nye boring, der skal udføres
på Toftevej 10.

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
tilbagestrømningssikring/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.
Andelshaveren ønske nu, at vandforsyningen på foretage instllation af
kontraventilen.

7.0

Næste mødedato :
mandag den 26 maj 2015 konstituering af bestyrelsen.

8.0

Eventuelt.
Alle bekendgørelser angående generalforsamlingen er tidsmæssigt
korrekt indrykket i lokalviserne og vor hjemmeside.
Afviklingen af generalforsamlingen mv.

Vallensbæk Strand, den 13. maj 2015.

Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665
Vallensbæk Strand.
Tilstede var: Børge Ravn, Knud Hansen, Mogens Sørensen og Bent Olsen.
Der var afbud fra: Liselotte Pedersen.
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:
- Alarm. Torsdag, den 30. april 2015, ca. kl. 02:00, gik alarmen i gang ifb. med aut.
skyldning af filterkar nr. 1. Justering og kontrol af SRO-systemet, blev i samme
forbindelse, foretaget.
- Vandmålere. Udskiftningen af vandmålere, jf. Vandforsyningsloven,
Vandmålerbekendtgørelsen er nu afsluttet . Der er i år udskiftet i alt 548 stk. vandmålere.
- Vandprøver. Mandag, den 11. maj 2015, blev der udtaget de ordinære vandprøver på
vandværket. Resultatet fremkommer senere.
Den 11 og 12. maj blev der i vandprøver udtaget i Højstrup Have, fundet coliforme
bakterier, henholdsvis 18 og 2 .
Årsagen kan formentlig henvises til lokal reparation på plejehjemmets vandinstallation.
Vandmyndigheden, Vallensbæk kommune, er straks blevet underrettet, ad ovenstående.
2.1

Vandmængder: April 2015.
- Der er udpumpet 17.697 m3, heraf er der blevet indkøbt 283 m3 vand, til alm
vedligeholdelse af ledningsnettet.

2.2

Lækager og ledningsarbejder.
- Lækager. Der er foretaget lækagesøgninger i området vest for Ring 3, hvor der fandtes
flere lækager.
- Stophaner. Der er ved flere ejendomme konstateret, at stophanen ikke er frit
tilgængelig, men delvis dækket af beplantning, hegn, hække, fliser mv.
De berørte ejere er/vil blive skriftligt anmodet om, at bringe forholdet i orden, så
vandforsyningen kan foretage lækagekontrol.

3.0

Kassererens orientering.

3.1

- Økonomisk status.

I kassererens fravær oplyste formanden, at á conto opkrævningerne nu er udsendt til
andelshaverne via fa .NETS, Betalingsservice.
3.2

- Debitorer.
Ingen.

4.0

Orientering fra faste arbejdsgrupper.
- Ingen.

5.0

Udviklingsinitiativer.

5.1

-Påbud. Vallensbæk Havn, som tidligere er meddelt påbud, jf. Vandforsyningslovens
§ 50, om etablering af tilbageløbssikring/kontraventil, kategori 4, efter vandmåleren,
på deres ledningsnet på nedstrømssiden af vandinstallationen . Fristen for
etableringen er overskredet, da fristen udløb den 26. april 2015.
Efter Vandforsyningens henvendelse til Vandmyndigheden, Vallensbæk kommune,
har Vallensbæk Havn, meddelt, at installationen snarest vil blive udført iht. påbuddet.
Sagen følges tæt af Vandforsyningen.

5.1

-Toftevej. Der er nu installeret ”bygge-el” til den nye boring på Toftevej.
Der vil snarest blive påbegyndt borring på stedet.

6.0

Henvendelse fra andelshavere.
- Åbning for vand. En andelshaver har været i restance, hvorfor det var nødvendigt,
at afbryde
vandforsyningen til ejendommen. Andelshaveren har nu rettet for sig, hvorfor der
igen er eableret vandforsyning til ejendommen.
- Protest. En andelshaver har protesteret mod vandforsyningens montering af en
tilbagestrømssikring/kontraventil i vandmåleren, ifb. med udskiftning af
vandmåleren, hvilket nu afstedkommer lyde i vandinstallationen ved aftapning,.
Kontraventilen er nu blevet fjernet af Vandforsyningen på andelshaverens
forlangende. Se mødeindkaldelsens pkt. 6.0, om Vandforsyningens forklaring og
oplysninger til andelshaveren i sagen.

7.0

Næste mødedato.
- Mandag, den 26. maj 2015, til ordinær generalforsamling på Korsagergård,
Vallensbæk.

8.0

Eventuelt.

Alle generalforsamlingens bekendtgørelser er tidsmæssigt korrekt indrykket i
lokalaviserne, så som Folkebladet, Sydkysten og Vallensbæk Nu, samt på
Vandforsyningens hjemmeside.

Vallensbæk Strand, den 19. maj 2015.

Bent Olsen
Sekretær.

