Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Bestyrelsesmøde, mandag, den 22. juni 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand.
Til stede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen Mogens
Sørensen
Afbud fra Bent Olsen.
Møde med følgende dagsorden jf. mødeindkaldelsen.

1 Godkendelse af referat fra mødet den 18.maj 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- Mandag 11. maj ordinære vandprøver udtaget på vandværket
Lab-rapporter sendt til bestyrelsen

2.1

Vandmængder : maj 2015 .
- udpumpet 18.174 m3 heraf købt 134 m3 (0, 74 %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
I forbindelse med lækage søgning blev der på en jordledning
fundet 4 lækager, efter at der var opsat en målerbrønd blev det
konstateret at der også var hul på vandrøret under huset, dette

hul alene betød et vandspild på 13 lt. Pr minut eller 6700 m3 på
et år.
Der blev også fundet en utæthed på en stikledning på
Svenstrupvej..
Flere stophaner fundet, som ikke er i forskriftsmæssig stand.
Ejendommenes ejere er pålagt at bringe forholdene i orden.
Der er helt åbenbart flere lækager i vort forsyningsområde,
hvorfor en fortsat søgning er nødvendig, men det kræver et tæt
samarbejde med forbrugerne der desværre ikke alle viser den
store vilje til samarbejde.
Vi vil fortsætte lækagejagten efter sommeren.
Udskiftning af flowmålerne i brøndene Bækkeskovvej,
Hyttebovej og Hyttevænget på grund af nedbrud.

3.0:

Kassererens orientering
økonomisk status 2. kvartals regnskab afsluttes først den 30
juni så det behandles på næste møde.
- debitorer kun 45 andelshavere mangler at betale 1. rykker
sendes i weekenden.
-

4.0:

5-0:

5.1

Oorientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

Vallensbæk Havn har endelig fået installeret den påbudte
tilbagestrømningssikring/kontraventil.

5-2:
- der foreligger foreløbige resultater og lab-rapporter for prøveboringen men der arbejdes videre på sagen.

5-3:
- der er indkøbt ny buskrydder til rydning/slåning af græs på den tomme
vandværksgrund.
- denne grund er nu frit på markedet og kan sælges af alle områdets
ejendomsmæglere.
6-0:

Henvendelser fra andelshaver:
- Andelshaver fra Strandparksvej nægter at betale en fremsendt faktura.
Han er skriftligt gjort bekendt med, at det debiteres hans konto og
beløbet opkræves ved næste indbetaling.

7.0

Næste mødedato :
Mandag den 17. august 2015.

8.0

Eventuelt.
Evaluering af generalforsamlingen, punktet udsat til næste møde.

Mødedatoer for andent halvår 17. august, 14. september, 19. oktober og
30. november 2015

Vallensbæk Strand, den 22. juni 2015.
Mogens Sørensen
Referant.

