Vallensbæk Strands Vandforsyning amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde mandag, den 1. december 2014 kl. 19:00 hos Børge
Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra mødet den 13. oktober 2014
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- 12 november 23:23 driftsstop grundet en programmeringsfejl i SRO
systemet - varighed under 10 min., før vandtryk igen var etableret.
- 13. november nedløbsrør udskiftet på vandværksbygningen pga.
rørene var læk.
- A/S Krüger har den 22. oktober fortaget servicetjek af vandværk og

boringerne nr. 1, 2 og 6 - rapport er udfærdiget og tilsendt bestyrelsens medlemmer.
- den årlige udskiftning vandmålere er foretaget - 113 måler er
udskiftet.
- 20. november lognings sonden er endelig på plads
i brønden Toftevej 14. og der kommer data.
- 21. november lab-rapport fra Dons - ok - sendt til bestyrelsen
- 22. november servicering af vandværket påbegyndt iht.
servicerapport af den 22. oktober 2014.

2.1

Vandmængder : oktober og november 2014 .
- udpumpet 16.785 m3 heraf købt 130 m3 (0,77%) - for at modvirke stillestående vand i "købe-/nødvandsledningen".
- udpumpet 15.890 m3 heraf købt 136 m3 -(0,85%) for at modvirke
stillestående vand i "købe-/nødvandsledningen samt i forbindelse med
kortvarig indvindingsstop i forbindelse med reparation.

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
- tirsdag den 14. oktober kl. 07:25 stor lækage på en 110mm ledning
mellem vejene Kokkedalsvej 9 og Frydendalsvej 8 - ledningen er nu
sløjfet, og en mere sikker og funktioner vandforsyning er etableret til
de 2 ejendomme.

3.0

Kassererens orientering

3.1

økonomisk status

3.2

Evt. debitorer.

4.0:

5-0:
5-1:

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:
- natten mellem fredag/lørdag den 19/20 september 2014 er
krydsfeltet Egholmvej/Gammel Køge Landevej udskiftet.
- det har ved opgravning vist sig, at ledningskortet udviser en forkert
type forsyningsledning - støbejern -, men det er retlig en jernledning,
og placeringen er rettelig i kørebanen og i som vist i kortet - fortovet.

hvorfor arbejdsmetoden må ændres fra "pibebursting" til styret underboring - i øvrigt er en gasforsyningsledning placeret for tæt på den
gamle vandledning - HMN inddraget mht. meromkostninger.
- dette giver grundlag for en nyforhandling af entreprisekontrakten.
- den 12. november ledningsarbejdet og reetablering af
fortov/kørebane er færdigt.
- ved arbejdet på den nye ledning er der fra den gamle ledning afmonteret diverse ventiler, mulitjoints, spindler og garnitures, som er
renoveret mhb. på genbrug.
- HMN afviser vort krav - de er på ny opfordret til at overveje vort
krav om dækning af merudgifter ved den nødvendige omlægning
af ledningsføringen.
-HMN afviser fortsat vort krav.
5-2:

- 13. november ansøgning om en ekstra boring på Toftevej 10
er afsendt til Vandmyndigheden i Ishøj kommune.

- 18. november Vandmyndigheden, Ishøj kommune
kvittere for modtagelsen af ansøgningen og oplyse,
sagsbehandlingen først påbegyndes primo 2015.
5-3:

- 17. november breve + spørgeskemaer er udsendt til
8 virksomheder/institutioner angående deres forbrug af
vand og deres vandinstallationernes og maskinernes indretninger mht. tilbageløbssikringer/kontraventiler.
Spørgeskemaet skal returneres til vandforsyningen inden 4
uger, hvorefter skemaernes indhold evalueres og evt. inspektioner kan foretages i forening med sagkyndige.

5 -4:

- justeringer af regulativet bla. angående forureningsfare.

6.0

Henvendelser fra andelshavere/sager:.
- 2 andelshavere beklager sig over, at måleraflæsningskortet ikke er
kuverteret, og de derfor formentlig har smidt det ud sammen med

reklamerne ved tømning af deres postkasser.
anmodningen afvist under henvisning til, at ud af 1371 uddelte måleaflæsningskort blev der foretaget 1242 indberetninger, hvoraf 11 indkom
for sent (12/10) og 11 var aflæst fejlagtig - 129 (9,4%) forbrugere foretog
ingen indberetning, hvor der er foretaget kontrolaflæsninger/skønsmæssige
ansættelser og pålignet aflæsnings-/kontrolgebyr , stort kr. 350,- iht.
vandforsyningens takstblad.
Det skal bemærkes, at kuverteringen af måleraflæsningskortene vil være et
større arbejde og en unødvendig meromkostning for vandforsyningen.
Vandforsyningen indestår for, at aflæsningskort er udsendt og omdelt til
de adresser, som er meddelt og registret i vandforsyningens kartotek.

7.0

8.0

Næste mødedato : 5. januar 2015

Eventuelt.
- alle kontrolaflæsninger/skønsmæssige ansættelser er afsluttet pr.
23. oktober 2014.
Vallensbæk Strand, den 26. november 2014.

Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag den 1. december 2014, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14.
2665 Vallensbæk Strand.
På mødet deltog: Børge Ravn, Knud Hansen, Mogens Sørensen og Bent Olsen.
Afbud forelå fra: Liselotte Pedersen.
Følgende kan tilføjes iht, dagsordenen:
Ad pkt. 1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. oktober 2014.
- Referatet blev godkendt.

Ad pkt. 2.

Formandens orientering.

2.0

Vandværk og boringer:
- Vandværket. 12. november kl. 23:23, indtraf et driftstop grundet en programringsfejl i
SRO-systemet, (timeindstillingen mellem belastede-og ubelastede perioder), som vare-de
i ca. 10 min, før vandtrykket igen var etableret.
- Vandværksbygningen. Den 13. november, var det nødvendigt, at udskifte et nedløbsrør pga, utæthed.
- Servicetjek. Firma A/S Krüger, har den 22. oktober foretaget dette og udfærdiget en
rapport af vandværk og boringerne nr. 1, 2 og 6.
Bestyrelsesmedlemmerne har fået rapporten tilsendt.
- Vandmålerudskiftning. Vandforsyningen har foretaget de årlige udskiftninger af i alt
113 vandmålere, jf. Vandforsyningsloven § 9. stk.
- Toftevej 14. Den 20. november, lykkedes det endeligt, at få lognings-sonten på plads i
brønden. Den virker, og der kommer data fra den.
- Lab-rapport. Firma Dons, fremsender den 20. november rapporten over deres
målinger af vandkvaliteten mm.
Bestyrelsesmedlemmerne har fået rapporten tilsendt.
- Servicering af vandværket. Firma A/S Krüger er den 22. november påbegyndt
service-ringen iht, servicerapport af 22. november 2014.

2.1

Vandmængder:
Oktober.
Der er udpumpet 16.785 m3, og heraf er der indkøbt 130 m3, (0,77 %), for at modvirke
stillestående vand i ”købe-og nødvandsledningen”.
November.
Der er udpumpet 15.890 m3, og heraf er der indkøbt 136 m3, (0,85 %), se ovenfor, samt i
forbindelse med kortvarig indvindingsstop i forbindelse med reparationsarbejder.

2.2

Lækager og ledningsarbejder:
- Lækage. Tirsdag, den 14. oktober kl. 07:25, blev der konstateret en stor lækage på
en 110 mm vandledning mellem Kokkedalsvej 9, og Frydendalsvej 8. Denne ledning
er nu nedlagt, da det viste sig umuligt, at reparere den. En mere sikker- og funktionsdygtig vandforsyningsledning er nu etableret til de 2 ejendomme.

Ad pkt. 3.0. Kassererens orientering.
3.1

Økonomisk status.
- Formanden kunne grundet kassererens fravær oplyse, at alle faktura nu er udsendt.

3.2

Evt. debitorer.
- Intet at bemærke.

Ad pkt. 4.0 Orientering fra faste arbejdsgrupper:
- Ingen.

Ad pkt. 5.0 Udviklingsinitiativer:
5.1

- Krydsfelt. Natten mellem fredag, den 19, og lørdag, den 20. september, er krydsfeltet Egholmvej/Gammel Køge Landevej blevet udskiftet.
- Ledningskort mm. Ved udgravningen har det vist sig, at ledningskortet udviser en
forkert type forsyningsledning, (støbejern), men at den rettelig er en jernledning, samt
at placeringen rettelig er, i kørebanen, og ikke som vist på kortet, i fortovet. Grundet
dette har det været nødvendigt, at ændre arbejdsmetoden fra ”pibebur-sting” til styret
underboring.
Ændringen giver entreprenøren grundlag for en ny forhandling af entreprisekontrakten.
Det blev endvidere konstateret, at gasforsyningsledningen var placeret for tæt på den
gamle vandforsyningsledning.
- HMN, Naturgas I/S, er inddraget i sagen mht. meromkostninger, men afviser vort
krav.
- Reetablering mm. Den 12. november, var ledningsarbejdet og reetablering af fortov
og kørebane færdigt.
- Genbrug. Ved arbejdet på den gamle vandledning, er der afmonteret div. ventiler,
mulitjoints, spindler og garniture til renovering og genbrug.
- MHN Naturgas I/S, fastholder trods flere forsøg fortsat deres afvisning til dækning
af Vandforsyningens merudgifter ved den nødvendige omlægning af ledningsføringen.

Vandforsyningens udgifter til omlægningen, må formentlig anses for tabt grundet
ovennævnte.
5.2

- Ny boring på Toftevej 10. Den 13. november, har Vandforsyningen indsendt en
ansøgning om en ny boring på adressen til Vandmyndigheden i Ishøj kommune.
- Sagsbehandling. Vandmyndigheden i Ishøj kommune, har kvitteret for modtagelsen
af ansøgningen og oplyste, at sagsbehandlingen først kan påbegyndes primo 2015.
Formanden tager kontakt til Ishøj kommune, for at få mere fart i sagsbehandlingen.

5.3

- Spørgeskemaer. Den 17. november, har Vandforsyningen udsendt breve med spørgeskemaer til 8 virksomheder og institutioner i vort forsyningsområde angående deres
forbrug af vand, vandinstallationers-og maskiners indretning mht, tilbageløbssikringer og kontraventiler.
Spørgeskemaet skal returneres til Vandforsyningen inden 4 uger.
Skemaernes indhold evalueres, og en evt. inspektion kan derefter foretages i forening med en sagkyndig.

5.4

- Regulativ mm. Justeringer af regulativet foretages bl.a. angående forureningsfare.

Ad pkt. 6.0 Henvendelse fra andelshavere/sager:
- Måleraflæsningskort. 2 andelshavere beklager sig over, at måleraflæsningskortet
ikke er i en kuvert, og at de af den grund har fået smidt det ud i skraldespanden sammen med reklamerne, ved tømning af deres postkasse.
Vandforsyningen afviser anmodningen under henvisning til, at der ikke er andre af
Vandforsyningens øvrige 1369 andelshavere har fundet anledning til, at foreslå noget
lignende.
Vandforsyningen bemærker, at en kuvertering af måleraflæsningskortene vil afstedkomme et meget større arbejde for Vandforsyningens medarbejdere, som selv omdeler målerkortene, samt at det er en unødvendig meromkostning.
- Information. Der er foretaget 1240 målerindberetninger før fristens udløb, den 12.
oktober, heraf var 11 fejlaflæst, og 131 af andelshaverne undlod at foretage deres
indberetninger.
Det kan oplyses, at de der har foretaget fejlaflæsning, ikke har indberettet måleraflæsningen eller er blevet skønsmæssig ansat, vil bliver pålagt en afgift på 360 kr, iht.
Vandforsyningens takstblad.
Vandforsyningen indestår for, at måleraflæsningskortene er udsendt og omdelt på de
adresser, som er meddelt, og som er registreret i Vandforsyningens kartotek.

Ad pkt. 7.0 Næste mødedato:
Mandag, den 5. januar 2015,

Mandag, den 9. februar,
Mandag, den 23. marts,
Mandag, den 20, april,
Mandag, den 18. maj,
Mandag, den 22. juni.
Vandforsyningens generalforsamling afholdes, tirsdag, den 26. maj 2015, på
Korsagergård, Vejlegårdsvej, i Vallensbæk kommune.

Ad pkt. 8.0 Eventuelt:
- Alle kontrolaflæsninger og skønsmæssige ansættelser er afsluttet pr. 23. oktober
2014.
Vallensbæk Strand, den 10. december 2014.
Bent Olsen
Sekretær.

