Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. oktober 2015 kl. 19:00 hos Børge
Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. september 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- pumpen fra boringen nr, 6 Toftevej 10 er blevet udskiftet. Den var dækket
med okker, kontraventilen var virkningsløs, og stigrørene var også dækket
med okker, hvorfor udskiftningen tog mere den 24 timer – der er ikke pt.
nogen rimelig forklaring på okkerdannelsen, men der efterforskes på sagen.

-

Der skal foretages en opgradering af råvandsledningen til Ø 160 fra Ø 110
fra boringen Pedellen til vandværket ca. 240 m samt en 125 cm betonbrønd ”Grisestation” – omkostning ca. kr. 235.000
Opgraderingen er nødvendig for at kunne sende en ”gris” gennem
ledningen for at rense ledningen for okker.

-

Kommunalbestyrelsen har nægtet godkendelse af en mindre ændring af
vort regulativ under henvisning til at ikke forinden var godkendt på
generalforsamlingen – det er ikke lovligt, hvorfor der er afgivet en
klage til Natur- og Miljøankenævnet.
Det skal bemærkes, at ingen ændring af regulativet tidligere er forelagt
Generalforsamlingen til godkendelse.
Vor brancheforening er enige i vor opfattelse og har afgivet klage på vore
vegne.

-

Målerkortene/indberetningerne komme pænt retur sidste dag er den 12.
oktober 2015.

- Indkøb af en ny printer – den gamle brød ned.-

Ny klage mulighed iht. lovgivningen – er indført i vort regulativ.

2.1

Vandmængder : september 2015 .
- udpumpet 17.539 m3 heraf købt 477 m3 (2,72 %)
Vandkøb på grund af produktionsstop ved pumpeskift i
boring nr. 6, der tog mere en 24 timer.

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..
vi har konstateret 5 lækager og afgivet 4 påbud om etablering
af målerbrønd.
2 skader er repareret og målerbrønde er nedsat.

3.0
-

Kassererens orientering:
Økonomisk status
Debitorer.

4.0
-

orientering fra arbejdsgrupper:
Ingen.

5.0

udviklingsinitiativer:
Letbanen kan ikke blive enige med ledningsejerne, hvorfor de nu
prøver at bearbejde ledningsejerne enkeltvis – jeg har afvist dem og
meddelt, at vi er solidarisk med de øvrige ledningsejere.

6-0: Henvendelse fra andelshavere:
Ingen.

7.0

Næste mødedato :
mandag den 30. november 2015.

8.0

Eventuelt.
Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. oktober 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.
2.0

Vandværk og boringer.

- Toftevej 10. Pumpen i vor boring nr. 6, er nu blevet udskiftet grundet forekomst af okker
hvilket bevirkede et driftstop. Det viste sig endvidere, at kontraventilen var defekt og
virkningsløs og at stigerørene var dækket af okker, hvilket der pt. ikke er en rimelig forklaring på.
Udskiftningen/reparationen tog mere end 24 timer.
Der efterforskes videre mht, forekomsten af okker i boringen.
- Råvandsledning. Der skal foretages en opgradering af råvandsledningen fra boringen
ved ”Pedelboligen”, Vallensbæk Skole, til Vandværket.
Opgraderingen består af, at man går fra en rørdimension på Ø 110 til Ø 160, over en
strækning på ca. 240 m.
Det bevirker endvidere, at der skal graves en 125 cm betonbrønd, en såkaldt
”Grisestation”, som
er nødvendig for, at en slags ”rensebørste”, kan anvendes, dvs. skydes gennem
rørledningen for, at rense den for okker.
- Nægtet godkendelse. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har nægtet at godkende en
mindre ændring af vort regulativ under henvisning til, at det ikke forinden har været
forelagt og godkendt på vor generalforsamling.
Vandforsyningen ikke enig i den udlægning, som vi mener ikke er lovlig, hvorfor der er
afgivet en klage til Natur-og Miljøankenævn.
Vor branceforening, DV, Danske Vandværker, er enig i vor opfattelse, og har på vore
vegne afgivet en klage.
Det skal bemærkes, at ingen ændringer i regulativet tidligere har været forelagt
generalforsamlingen
til godkendelse.
- Målerkort. Der er kommet mange indberetninger ind, men der mangler fortsat en del,
som endnu
Ikke har fået aflæst deres vandmåler.
Sidste dag for selvaflæsning, pr. tlf., internet eller pr. brev, er den 12. oktober 2015.
De som ikke har fået/nået, at indberette deres vandmålers visning rigtigt, kan se frem til, at
modtage

et gebyr på kr. 360.
- Ny lovgivning. I forbindelse med revision af Vandsektorloven er der er 1. oktober 2015
oprettet
et fælles klagenævn, hvor forbrugere mv. kan klage over bl.a. leveringsvilkår.
Den nye klagemulighed er allerede indført i vort regulativ.
- Ny printer. Formanden oplyste, at hans gamle printer er gået i stykker, hvorfor det har
været nødvending, at indkøbe en ny for, at lette hans arbejde i hverdagen.

2.1

Vandmængder: September 2015.
- Der er udpumpet 17.539 m3 og heraf er der indkøbt 477 m3 (2.72 %).
Vandindkøbet var nødvendigt grundet ca. 24 timers driftsstop og pumpeskift på vor
borring nr. 6, på Toftevej 10.

2.2.

Lækager og ledningsarbejder.

- Stophaner. Der er blevet fundet en del stophaner, som ikke er i forskriftsmæssig og i
funktionsdygtig
stand, hvilket bl.a. har bevirket unødigt vandspild, til ugunst for alle andelshavere, hvilket
ikke er rimeligt.
Ejendommenes ejere/andelshavere er skriftligt pålagt, at bringe forholdene i orden.
- Lækager. Der er helt åbenbart flere lækager i vort forsyningsområde, hvorfor fortsat
lækagesøgning
er nødvendig.
Et positivt samarbejde er til gavn for os alle, hvilket dog hidtil har været svært, at få
forbrugerne til
at indrapportere defekter på deres ledningsnet.
Vort vandspild er fortsat uacceptabelt højt.
Der er pt. konstateret ca. 5 lækager, som i 4 tilfælde har medført påbud om målerbrønd.
3.0

Kassererens orientering.
Økonomisk status.
- Resultatopgørelse og budget gennemgået i store træk. Økonomien er god.
Debitorer.
- Ingen af betydning.

4.0

Orientering fra arbejdsgrupper.
- Ingen.

5.0

Udviklingsinitiativer.

- Letbanen. Ledelsen for Letbanen kan ikke blive enige med ledningsejerne, bl.a.
Vandforsyningen,
hvorfor den nu prøver at bearbejde de enkelte ledningsejere enkeltvis.

Formanden har afvist denne fremgangsmåde, og meddelt, at Vandforsyningen er solidarisk
med de
øvrige ledningsejere i sagen.
6.0

Henvendelse fra andelshavere.
- Bortkomst af måleraflæsningskort. Det er konstateret, at nogle andelshavere har
”smidt” deres udleverede måleraflæsningskort bort, hvilket har afstedkommet lidt panik
hos de pågældende. Det har resulteret i, at man ikke har vidst, hvad man så skulle gøre.
De pågældende er blev vejledt.

7.0

Næste mødedato.
- Mandag, den 30. november 2015.

8.0

Eventuelt.
- Intet.

Vallensbæk Strand, den 12. oktober 2015.

Bent Olsen
Sekretær

