Bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2020

Tilstede: Jens Dahmani, Finn Carlsen, Rene Sievers og Susanne Melgaard. Hassan Hegazy på ferie.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat forelå som notat. Vil blive skrevet til næste møde for underskrift.
Formandens orientering
Natten til mandag havde Jens fået en bygningsalarm kl. 1.30. Muligheden for overførsel til et vagtselskab
blev drøftet.
Der har været informationsmøde for beboerne på Nordfeldvej om den kommende ledningsrenovering. Der
var mødt 17 ud af 22.
SHT foretager i øjeblikket prøvegravninger på Nordfeldvej for omfanget af eternitrør.
Vallensbæk Kommune har givet tilladelse til, at SHT opsætter skurvogne ved Nysøvej 25.
Jens har bemærket en del knækkede fliser på Nordfeldvej. Susanne kontakter kommunen og tilbyder at SHT
kan lægge nye fliser, såfremt kommunen leverer dem.
Der har været udsendt SMS om det kommende arbejde på Nordfeldvej med periodevis lukning af vandet.
En teknisk fejl hos Blue Idea medførte desværre at den blev udsendt til alle tilmeldte i 2665, hvilket
medførte en del henvendelser fra andelshavere.
Vi har skiftet leverandør af WebGIS og LER-besvarelser til Thvilum, da de er mere digitale end Rambøll.
Susanne kontakter SHT så der kommer offentligt link fra WebGIS til vor hjemmeside.
Kassererens orientering
Restanceliste er modtaget fra Microwa. Der er 4 restanter der alle har fået 2 rykkerbreve. 2 af dem har
indbetalt, og der sendes lukkevarsel til de sidste 2. Før der sker mere vil Hassan og Susanne dog aflægge et
besøg på adresserne, da der kan være tale om eksempelvis sygdom.
Bilag for 4. kvartal 2019 er sendt til bogføring. Vores kontoplan har ikke været revideret i flere år, og virker
ret uoverskuelig, hvorfor det tager en del tid at påføre kontonummer på bilagene. Mener ikke at det er en
bestyrelsesopgave at påføre kontonumre, hvorfor der er indhentet tilbud på opgaven fra Microwa. Det blev
besluttet at give opgaven til Microwa og samtidig overgå til kontoplan, der er standard for Vandværker.
Susanne kontakter dog lige revisor og hører om der er noget specielt vi skal være opmærksom på.
Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper.
Intet
Udviklingsinitiativer.

Det går fint i blødt-vands-gruppen. Når de er klar til det, vil de fremkomme med forslag til mødedato, så der
kan bestilles lokale. På den efterfølgende generalforsamling skal der så tages stilling til, om det er noget
bestyrelsen skal arbejde videre med eller ej.

Henvendelse sager.
En andelshaver på Vallensbæk Strandvej har rettet henvendelse til os i forbindelse med en tidligere sag,
hvor vandmåleren skulle udskiftes. Desværre knækkede grebet og hanen blev fuldkommen mast. En dialog
med den tidligere formand viste sig at være umulig. Men det er kundens eget ansvar at ventilerne virker og
at håndtaget ikke knækker. Hvis ventilen ikke bliver motioneret så kan den sætte sig fast og så kan
håndtaget knække. Det blev dog besluttet pr. kulance at betale halvdelen af udskiftningen der anslået vil
koste 1100,- incl. moms. Susanne orienterer andelshaveren.
Næste mødedato
Mandag, den 11. marts kl. 19.30
Eventuelt
Intet

