Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- torsdag den 6. august kl. 10:06 – 13:59 produktionsstop på
Boring nr. 6 Toftevej 10 – det viste sig at være en elektriker
Ved arbejde på Højrupgård havde afbrudt strømmen i el-skabet
På Højrupvej. Faktura til el-firmaet for assistance fra Kryger og køb
af vand.
- Faktura for 2. kvartal fra HoFor angiver et køb på 1.700 m3 vand.
Det kan ikke være korrekt – vi har anmodet om sen specifikation med
Aflæsningsdatoer/vandmængder. Nærmere følger.

2.1

Vandmængder : juni og juli 2015 .
- udpumpet 17.157 m3 heraf købt 50 m3 (0, 29 %)
- udpumpet 15.815 m3 heraf købt 199 m3 ( 1,26%)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.

Der er fundet stophaner, som ikke er i forskriftsmæssig stand.
Ejendommenes ejere er pålagt at bringe forholdene i orden.
Der er helt åbentbart flere lækager i vort forsyningsområde,
Hvorfor en fortsat søgning er nødvendig, men det
kræver et tæt samarbejde med forbrugerne der dog ikke
alle der viser den største vilje til samarbejde..
- En andelshaver på Svenstrupvej havde problemer med fortolkningen af regulativet angående målerbrønde, lækager mv.
En opgravning, der var nødtørftig dækket med en træplade,
hvor der var en jordledning med et åbent brud og en defekt
stophane – efterladt. Grundejeren rejst på ferie.
Vejrmelding om skybrud for området.
Vandforsyningen afbrød tilførslen af vand ved opgravning i
Fortovet og afbrød stikledningen for at forhindre evt. forurening af forsyningsledningerne.
Forholdet er indberettet til vandmyndigheden.
Vi vil fortsætte lækagejagten i distrikt 5 ultimo august/
primo september 2015.
- Udskiftning af flowmålerne i brøndene Bækkeskovvej og
Hyttebovej .
Flowmåleren i brønden Hyttevænget er også brudt ned, og
Der var leveringstid på en ny flowmåler, men den 10. august
blev der installeret en ny flowmåler. Nu skal der ske en
kalibrering af samtlige flowmålere, så vi er sikker på, at de
Viser et retvisende billede af vort forbrug i de enkelte
distrikter..

3.0

Kassererens orientering

3.1

- økonomisk status
- debitorer

4.0:

5-0:

5.1

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

Vallensbæk Havn har endelig fået installeret den påbudte
tilbagestrømningssikring/kontraventil. Det er synet og godkendt.

5-2:

- prøvepumpningen fra den nye boring er afsluttet, det er konstateret,
At der er den ønskede mængde vand, men vi mangler den endelige
analyserapport om vandets kvalitet.

5-3:

- Letbane projektet – ledningssænkning – fortsat – materiale sendt
Løbende til bestyrelsen

6-0:

Henvendelser fra andelshaver:
- Andelshaver protester over krav om betaling for en ny
stikledning i forbindelse med nybyggeri – der er en større
ændring i tapstederne mellem det tidligere og det nye byggeri –
mulighed for forøget vandforbrug.
Se regulativet.
- Andelshaver Frank Hansen klager over formanden mv.
Den skriftlige klage er straks efter modtagen sendt til den øvrige
bestyrelse.
- En andelshaver ønsker efterfølgende godkendelse af, at han
Har flyttet vandmåleren i forbindelse md en ombygning af
ejendommen.

7.0

Næste mødedato :

mandag den 14. september 2015.
8.0

Eventuelt.
Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag den 17. august 2015, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665
Vallensbæk Strand.
Til stede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen, Mogens Sørensen, og Bent Olsen.
Mødet afholdtes med følgende dagsorden, jf. mødeindkaldelsen.
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, den 22. juni 2015.
Ad pkt. 2. Formandens orientering.
2.0.

Vandværk og boringer.
- Produktionsstop. Torsdag, den 6. august 2015, mellem kl. 10:06 og 13:59 indtraf
der et pro-duktionsstop på vor boring nr. 6, Toftevej 10. Vallensbæk by.
Årsagen til produktionsstoppet var, at en elektriker, som arbejdede på/for Højrupgård,
Højrupvej, blot havde ”kappet” strømmen i derværende el-skab, uden at tænke på
konsekvenserne af sin handling.
Faktura fremsendt til el-firmaet for vor assistance til genetablering af strøm fra fa.
Kryger, samt for køb af vand fra HoFor, i den nævnte periode, hvor strømmen af
afbrudt.

2.0.1.

- Faktura. HoFor, fremsender faktura for 2´ kvartal 2015, hvoraf det fremgår, at
VSVF, har indkøbt vand fra dem på – lige ud 1.700 m3 ?
Formanden oplyste, at dette antal m3 ikke kan være korrekt, hvorfor der er anmodet om
specifi-kation mht, anførsel af aflæsningsdatoer og vandmængder.
Formanden følger op på sagen.

2.1

Vandmængder: Juni og Juli 2015.
- Juni: udpumpet 17.157 m3, og heraf er der købt 50 m3. (0,29 %),
- Juli: udpumpet 15.815 m3, og heraf er der købt 199 m3. (1,26 %).

2.2

Lækager og ledningsarbejder.
- Stophaner. Der er fundet en hel del stophaner, som ikke var i forskriftsmæssig stand,
hvorfor ejendommens ejere er blevet pålagt, at bringe forholdet i orden.
- Samarbejde. Det er helt åbenbart, at der er flere lækager i vort forsyningsområde,
hvorfor vi igen finder det nødvendigt med yderligere søgninger efter lækage på vort
ledningsnet.

.
Et positivt samarbejde er til gavn for os alle sammen, så vort store vandspild kan
nedsættes.

Desværre har det indtil nu vist sig svært, at få forbrugerne til, at indrapportere defekter
på deres ledningsnet.
- Fortolkningsspørgsmål. En andelshaver havde problemer med fortolkning af vort
regulativ mht, målerbrønde, lækager mm.
På ejendommen var der blevet konstateret et åbent brud på jordledningen samt en defekt
stop-hane.
En opgravning på egen grund var nødtørftigt blevet dækket med en træplade, hvorefter
opgravningen var forladt, og ejeren rejst på ferie.
Formanden, som har fulgt arbejdet, besluttede, at afbryde vandtilførslen, da
vejrmeldingen varslede et større skybrud for området, og af hensyn til og for, at
forhindre en evt. forurening af vore forsyningsledninger.
Vandforsyningen afbrød tilførslen af vand og afbrød stikledningen ved, at foretage en
opgravning i fortovet ud for ejendommen.
Forholdet er indberettet til Vandmyndigheden.
- Lækagesøgning. Der foretages fortsat lækagesøgning i distrikt 5 midt i aug. md. til
først i sept. md. 2015.
- Flowmålere. Der foretages udskiftning af defekte flowmålere i brøndene på
Bækkeskovvej og
Hyttebovej.
Flowmåleren i brønden på Hyttevænget er brudt ned. En ny blev sat i ordre, men den
kunne
først leveres den 10. aug, hvorefter den blev installeret .
Samtlige flowmålere skal nu gennemgås og kalibreres, så vi er sikre på, at de viser et
retvisende
billed af vort vandforbrug i de enkelte distrikter.
3.0

Kassererens orientering.

3.1

- Økonomisk status. Div. punkter i resultatopgørelsen gennemgået, ligesom den er
rundsendt til
bestyrelsesmedlemmerne.
- Debitorer. Der er kun ganske få restancer tilbage, men enkelte har måtte rykkes for
betaling af deres restance for 2´gang.

4.0

Orientering fra faste arbejdsgrupper.
- Ingen.

5.0

Udviklingsinitiativer.

5.1

- Vallensbæk Havn. Der er nu installeret den påbudte
tilbagestrømningssikring/kontraventil, kategori 4, som er synet og godkendt.

5.2

- Ny boring. Prøvepumpningen fra den nye boring på Toftevej, er nu afsluttet.
Det er konstateret, at boringen giver den ønskede mængde vand.
- Lap- rapport. Lap-rapporten fra Dons laboratorie, viser fine værdier for boringen,
mht, vandets kvalitet, modtaget og fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
- Letbanen. Letbaneprojektet følges løbende, bl.a, mht, ledningssænkninger m.v, som

berører
VSFV´s forsyningsområde
Materialet over letbaneprojektet fremsendes løbende til bestyrelsens medlemmer.
6.0

Henvendelse fra andelshavere.
Se indholdet i mødeindkaldelsen pkt. 6.0, afsnit 1, 2 og 3.
Bestyrelsen har fået forelagt, ovennævnte sager, af formanden.
1) Der henvises kort og godt til bestemmelserne i Regulativet for Vallensbæk Strands
Vandforsyning a.m.b.a, hvor omhandlede forhold beskrives nærmere.
2) Formanden orienterede om sin oplevelse af sagen.
Bestyrelsen har drøftet sagen, og tager ikke del i klagen over formanden -henviser til, at
den nævnte sag, som omtales i skrivelsen, tidligere har været behandlet på
bestyrelsesmødet, mandag, den 9. feb. 2015. hvorfor sagen afsluttes.
3) Der kan ikke gives dispensation i sagen, jf. Regulativet for Vallensbæk Strands
Vandforsyning a.m.b.a..

7.0

Næste mødedato.
Mandag, den 14. september 2015.

8.0

Eventuelt.
Målerkort vil blive omdelt af bestyrelsesmedlemmerne i uge 39.
Andelshavernes indberetning forventes afsluttet sidst i uge 41.
Kontrol af andelshavernes manglende indberetning af målertal vil blive foretaget i

uge 48.
Bemærk: I forbindelse med manglende indberetning eller fejlindberetning, vil der
blive pålagt et

gebyr på kr. 360, jf. Takstbladet.

Vallensbæk Strand, den 17. august 2015.

Bent Olsen
Sekretær.

