Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 11. november 2019.
Tilstede var Jens Dahmani, Rene Sievers og Susanne Melgaard.
Fraværende Hassan Hegazy og Finn Carlsen.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

Formandens orientering.
Der har været et brud på Svenstrupvej – og det viste sig at røret var lavet af eternit. Jens Dahmani og
Hassan Hegazy har derfor holdt et møde med SHT for at få klarlagt omfanget og udbedring heraf. SHT
kommer med et oplæg.
I forbindelse med sætning af 2 målerbrønde på Kokkedalsvej havde SHT desværre fået lukket for
vandtilførslen på mange flere veje end nødvendig. En del husstande var derfor uden vand i en halv times tid
eller deromkring. Der var hurtigt opslag på Vallensbæk Portalen hvilket givetvis har sparet os for en del
telefonopringninger.
Den revidererede beredskabsplan kan godkendes. Jens Dahmani giver Krüger besk
Der har været tvivl om ejerskabet af trykforøgeren ved Åsvinget 4. Susanne Melgaard kontakter
ejerforeningen for et møde med henblik på afklaring af den fremtidige drift og vedligeholdelse.
Kassererens orientering.
Radius vil udskifte elmåleren på Egholmvej 4, Jens Dahmani kontakter dem for aftale om tidspunkt, da vi
kan risikere at være uden strøm på vandværket i omkring 15 minutter mens udskiftningen sker.
Der er en målerbrønd på adressen Nordfeldvej 10, som vi har modtaget aflæsning på fra Hofor, der ikke
leverer vand til adressen. Susanne Melgaard kontakter ejeren og beder ham undersøge, hvornår de sidst
har betalt for levering af vand.
SHT er kontaktet for lokalisering af målerbrønden på Svenstrupvej 14.
Hofor havde ikke afleveret aflæsninger på 11 adresser. Det viser sig, at de fleste er ejerskiftet op til
aflæsningen, og at der kun er 4 adresser, vi formentlig selv skal sørge for aflæsning på. Det drejer sig om
hovedmåleren på Vallensbæk Havn. Måleren ved parkeringspladsen/festpladsen på Vallensbæk Havn
(aflæses af I/S Strandparken. Spejderhytten på Åsvinget 32 (Strandboerne) og spejderhytten Vejlebrovej
190 (Park og Vej, Ishøj Kommune).
Kvartalsregnskabet er endnu ikke modtaget fra Microwa, men det kan allerede nu konstateres, at vore
udgifter til ledningsnettet har været langt højere ed budgetteret
Bestyrelsens forretningsorden er sidst ændret i juni 2008. Susanne Melgaard kommer med forslag til
ændringer, der herefter sendes til Jens Dahmani for kommentarer og rettelser.

Næste generalforsamling vil blive afholdt den 11. maj 2020 og Susanne Melgaard bestiller Havet og Toften
fra kl. 17.00 til 22.00
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