Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

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

1 Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- pumpen i boringen på Toftevej skal overhales – det sker ved køb af
en ny pumpe , hvorefter den gamle bliver reservepumpe eller kan
benyttes i den nye boring på Toftevej.
Denne fremgangsmåde gør produktionsstoppet til kun et par timer.

- HoFor har lidt problemer med at fremfinde og udlevere måleraflæsninger til dokumentation for deres fakturaer – HoFor har afleveret
udskrifter af deres Sro-anlæg, der vise at der kan være tale om en
lækage/manglende lukning af en af vores ventiler – der arbejdes på
sagen.
- En hovedventil i ”købevandsbrønden ” skal skiftes, da den ikke
lukker tæt, og det giver problemer i automatiske beregninger i
vort SRO-anlæg
- Vandværksgrunden på Egholmvej ryddes for træer ud mod Egholmvej og
buskadset bagerst på grunden og letter vedligeholdelsen.

2.1

Vandmængder : august 2015 .
- udpumpet 18.725 m3 heraf købt 375 m3 (2, %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
Vi arbejder fortsat med klargøring til og lækagesøgning.
Der er fundet mange stophaner, som ikke er i forskriftsmæssig stand
Mange stophaner ikke er tilgængelig, idet
de er dækket til med jord, belægningssten eller planter mv.
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.
Vandforsyningen bruger mange og kostbare resurser på
lokaliseringen af stophanerne.

-

En lækage er fundet på stophane/jordledning i Kolleruplund
En målerbrønd er nedsat.
En lækage på jordledningen på Højstrupvej – målerbrønd
skal etableres.
Vi vil fortsætte lækagejagten i distrikt 1 og 2 i ugerne
39 og 40 2015.

-

-

Flowmåleren i distriktsmålerbrønden på Sandvejen er
stoppet - den skal skiftes til en Siemens måler.
Vi arbejder fortsat sammen med Kryger om en kalibrering
af de gamle og nye flowmålere

3.0

Kassererens orientering

3.1

- økonomisk status
- debitorer

4.0:

5-0:

5-1:

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

- prøvepumpningen fra den nye boring er afsluttet, og der er udarbejdet
notat om vandets kvalitet, der er udmærket og brugbar – kopi af
af notatet til bestyrelsens medlemmer.
ansøgning til Vandmyndigheden om en indvindingstilladelse på
i alt 210.000 m3 for begge boringer på Toftevej samt meddelelse
om sløjfning af 2 boringer – nord for boldbanen og Pedellen.

5-3:

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

6-0:

Henvendelser fra andelshaver:

- Andelshaver Frank Hansen klager over bestyrelsens besvarelse af
hans klage. Frank Hansen har afleveret en skriftlig klage til sekretæren.
Klagen er rundsendt til bestyrelsens medlemmer.
- En andelshaver ønsker efterfølgende godkendelse af, at han
har flyttet vandmåleren i forbindelse md en ombygning af ejendommen.
Bestyrelsen afviste ansøgning op dispensation for etablering af en målerbrønd, hvilket ansøgeren ikke var tilfreds med, og han ønskede ikke at
efterkomme afslaget, hvorfor han er meddelt påbud om etablering af en
målerbrønd. Materiale sendt til bestyrelsen.
7.0

Næste mødedato :
mandag den 19. oktober 2015.

8.0

Eventuelt.
Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag den 14. september 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 referatet fra bestyrelsesmødet, den 17. august 2015.
- Godkendt.

Ad. pkt. 2. Formandens orientering.
2.1
Vandværk og boringer.
- Toftevej. Pumpen i boringen på Toftevej skal efterses/renoveres. En ny pumpe skal
indkøbes. Den gamle pumpe kan så blive reservepumpe eller kan blive installeret i den nye
boring på Toftevej.
Fremgangsmåden gør, at produktionsstoppet, og hvad deraf følger af udgifter til købevand, kan begrænses til et par timer.
- Faktura. HoFor, har fremsendt udskrifter fra deres SRO-anlæg, (Programmer til kontrol
med udpumpet vandmængde og vandspild m.m.), som viser, at der kan være tale om en
lækage eller en ventil, som ikke lukker tæt i vort system.
Formanden arbejder videre med sagen.
- ”Købevandsbrønden”. En hovedventil i den skal skiftes, da den ikke lukker tæt. Dette
bevirker, at der opstår problemer i de automatiske beregninger i vort SRO-anlæg,
Et driftstop vil blive annonceret til de implicerede et par dage i forvejen.
- Egholmvej. Vandværksgrundens store træer og buskads mod Egholmvej og bagerst på
grunden vil i efteråret blive fjernet.
Lav beplantning vil i stedet for blive etableret, når situationen tillader det.
2.2

Vandmængder: August md. 2015.
- udpumpet: 18.725 m3, heraf er der indkøbt 375 m3, (2 %).

2.3

Lækager og ledningsarbejder.
- Lækagesøgning. Vi arbejder p.t, med at lokalisere og klargøre vore stophaner til ekstern
akustisk lækagesøgning.
Andelshaverne er forud skriftligt adviseret om, at der vil blive foretaget kontrol af deres
stophaner.
Vandforsyningen bruger rigtigt mange og unødvendige kostbare resurser på at lokalisere
andelshavernes stophaner.
Desuden er mange stophaner slet ikke tilgængelige, hvilket de, jf. Regulativet pkt. 5.6,
altid skal være.
Andelshaveren/forbrugeren er ansvarlig for, at de er i orden og funktionsdygtige på egen
grund, dvs , fra skel og ind.

Mange stophaner er dækket af jord, belægningssten, beplantning, plankeværker, fliser,
græs mv, bærer præg af, at de aldrig har været rørt, og at ejendommens ejer ikke selv ved,
hvor stophanen er placeret.
Der er desværre allerede nu fundet rigtigt mange stophaner, som ikke er i forskriftsmæssig stand, så de kan anvendes i evt. krisesituationer..
Ejendommenes ejere er blevet tilskrevet og pålagt, at bringe forholdene i orden.
En fortsat søgning er nødvendig i tæt samarbejde med forbrugerne, der dog ikke alle har
vist den største vilje til samarbejde, tværtimod.
Det er åbenbart, at der allerede nu er fundet flere lækager i vort forsyningsområde, hvorfor
en fortsat søgning med mellemrum vil pågå.
Lækagesøgning vil fortsætte i uge 39 og 40 eller til samtlige distrikter er gennemgået og
kontrolleret.
- Kolleruplund. En lækage er fundet på stophanen/jordledningen, hvorfor det har været
nødvendigt, at etablere en målerbrønd.
- Højstrupvej. Der er fundet en lækage på jordledningen, hvorfor der skal etableres en
målerbrønd.
- Flowmåler. Distriktsmålerbrønden på Sandvejen virker ikke, hvorfor der nu skiftes
leverandør.
- Kalibrering. Fa. Kryger A/S, arbejder fortsat på en plan for de gamle og de nye
flowmålere for kontrol ved brandhaneaftapning af flowmålerne.
3.0
3.1

Kassererens orientering.
- Økonomisk status.
God.

3.2

- Debitorer.
Div. restanter har nu rettet for sig.

4.0

Orientering fra faste arbejdsgrupper.
- Ingen.

5.0
5.1

Udviklingsinitiativer.
- Toftevej. Prøvepumpningen af den nye boring er nu afsluttet.
Der er udarbejdet notat om vandets kvalitet, der er af en udmærket og brugbar kvalitet.
Kopi af notatet er sendt til bestyrelsens medlemmer.
- Indvindingstilladelse. Der er indsendt ansøgning til Vandmyndigheden, Vallensbæk
kommune, om indvindingstilladelse på i alt 210.000 m3 for begge boringer på stedet, samt

sendt en meddelelse om sløjfning af 2 boringer – det drejer sig om den på Boldba-nen, og
den ved Pedelboligen.
- Letbanen. Formanden følger løbende med i projektet.
Modtaget materiale udsendes løbende til bestyrelsens medlemmer.
6.0
6.1

Henvendelser fra andelshavere.
- 2´Klage. En andelsehaver klager over bestyrelsens besvarelse af hans klage.
Skrivelsen er udsendt til bestyrelsens medlemmer.
1´klage har været behandlet på bestyrelsesmødet, den 17. august 2015.
Svarskrivelse til klageren i den nye sag vil blive udfærdiget.

6.2

- Målerbrønd. En andelshaver har krævet dispensation for etablering af målerbrønd i
forbindelse med ombygning, hvor han bl.a, havde flyttet vandmåleren m.m. Han var
utilfreds med afslaget, hvorfor han meddelte, at han ikke vil efterkomme afslaget.
Andelshaveren blev derfor meddelt påbud om etablering af en af vandforsyningen
godkendt målerbrønd.
Bestyrelsen har modtaget div. relevant materiale i sagen.

7.0

Næste mødedato.
- Mandag, den 12. oktober 2015.

8.0

Eventuelt.
- Intet.

Vallensbæk Strand, den 14. september 2015.

Bent Olsen
Sekretær

