Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. marts 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. februar 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- lab-rapport af 11/2-15 OK - kopi til bestyrelsen,
- pumperne for udpumpningen skal tjekkes
- udskiftningen af vandmålere går planmæssigt

2.1

Vandmængder : marts 2015 .
- udpumpet 17.033 m3 heraf købt 141 m3 (0,82 %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
- lækager konstateret på jordledning til ejendom på Frydendalsvej - ny jordledning og målerbrønd.

3.0

Kassererens orientering

3.1

- økonomisk status
- debitorer
- budget 2016

4.0:

5-0:

5.1

5-2:

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

Vallensbæk Havn er meddelt påbud om installering af en
Tilbagestrømningsikring mediumkategori 4 på efter vandmåleren/nedstrømssiden og installationen skal være udført og i forskriftsmæssig stand inden den 26. april 2015
- tilladelse til prøveboring og -pumpning på Toftevej foreligger
nu og er sendt i offentlig høring - kopi til bestyrelsen.
- ledningsmøde angående anlæggelse af Letbanen på Ringvejen
den 10. april 2015 - sænkning af ledninger, der krydser Ringvejen - kopi af materiale sendt til bestyrelsen.
- Der er indhentet de nødvendige ledningsoplysninger for
planlægningen af de nødvendige arbejder.

6-0:

7.0

Henvendelser fra andelshaver:

Næste mødedato :
mandag den 18, maj 2015.

8.0

Eventuelt.

Vallensbæk Strand, den 12. marts 2015.

Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. marts 2015, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665
Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden.
Til stede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen, Mogens Sørensen og Bent Olsen.
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra mødet, den 9. februar 2015.
- Godkendt.
Ad. pkt. 2. Formandens orientering:
2.0
Vandværk og borringer:
- Dons laboratorie, har den 11. februar 2015, fremsendt deres lab-rapport, hvoraf det
fremgår, at
prøver af vort vand, er af rigtig god kvalitet.
Rapporten er fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
- Vandværkets pumper for udpumpning er nu tjenlige til evt. tjek af deres
funktionsdygtighed.
- Udskiftning af vandmålere, trods det store antal udskiftninger, 445 stk., går det
planmæssigt.
2.1

2.2

Vandmængder: Februar 2015.
- Der er udpumpet 14.829 m3, og heraf er der købt 50 m3, (0,34%), bl.a., for at
modvirke stillestående vand i ”købe-og nødvandsledningen”.
Lækager og ledningsarbejder:
- Frydendalsvej. Lækage konstateret på jordledningen til ejendommen. Ny jordledning
og målerbrønd etableret.
- Ødelagt drænledning. Det er konstateret, at vandforsyningens råvandsledning Ø 160
mm, samt Ø 50 mm, ledning med kommunikationskabler, ved anlæget på Toftevej, er
”skudt” gennem HoFor´s drænledning.
HoFor´s erstatningssag mod entreprenøren pågår fortsat .
Erstatningssagen er vandforsyningen uvedkommende.

3.0

Kassererens orientering:

3.1

- Økonomisk status.
God.

3.2

- Debitorer.
Ingen.
- Budget for 2016.
Budgettet er udleveret til bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen har vedtaget, at nedsætte vandprisen fra januar 2016 med 1 kr. pr. m3.

4.0

Orientering fra faste arbejdsgrupper:

- Ingen.

5.0

Udviklingsinitiativer:
- Spørgeskemaer. Det går fortsat trægt med returnering af vore udsendte
spørgeskemaer fra nogle af vore virksomheder, mht., indretning om deres
vandinstallationer, herunder særligt med vægt på tilbagestrømningssikringer.
Der vil blive rykket endnu engang.
PS. Skrivelserne er udsendt den 17. november 2014, med en 4 ugers svarfrist.
- Vallensbæk Havn, har tilsyneladende valgt at negligere vor anmodning, hvorfor de
er meddelt et påbud om installering af en TBS, kategori 4 ventil, umiddelbart efter
vandforsyningens vandmåler, mhb.,på sikring af evt. tilbagestrømning og forurening
af vort ledningssystem, jf. Vandforsyningslovens § 50.

5.2

- Prøveboring. Toftevej. Tilladelse til prøveboring og udpumpning foreligger nu.
Tilladelsen er sendt i offentlig høring, frist til 9. april 2015.
Bestyrelsen har fået materialet tilsendt.
- Ledningsmøde. Den 18.marts 2015, deltager Formanden i et møde mhp, sænkninger
af ledninger, der krydser Ringvejen i forbindelse med anlæggelse af Letbanen på
Ringvejen.
Kopi af materialet er sendt til bestyrelsen.

6.0

Henvendelser fra andelshavere:
- Manglende betaling. En andelshaver har ikke betalt for sit vandforbrug trods
rykkere og lukkevarsel.
Vandforsyningens personale har ved henvendelse til vedkommende ikke kunnet formå
denne til at betale, hvorfor der blev foretaget lukning ved opgravning og/med klemme.
Skriftlig klageskrivelse over sagsgangen er modtaget. Den blev behandlet af
bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde.
Svarskrivelse til andelshaveren er lagt i dennes postkasse på adressen.
- Fortolkning af Vandforsyningens vedtægter. En andelshaver klager over
bestyrelsens fortolkning af Vandforsyningens vedtægter mht., bekostning og vedligeholdelse af
andelshavers ledningsnet på egen grund og vandinstallation.
Kopi af klagen er fremsendt til bestyrelsen. Klageren er vejledt om, at alt indenfor
skel/Jordledningen og den øvrige vandinstallation er grundejerens ansvar/bekostning.
-

En forbruger klager over, at der i forbindelse med målerskifningen er sket skade på
En ventil. Han er vejledt med henvisning til skrivelsen om målerskift, at hans vandInstallation skal tåle udskiftning, og at evt. skade er vandforsyningen uvedkommende.
Forbrugeren er underret ved skrivelse.

- Målerskift. Vandforsyningen har modtaget en del henvendelser om lækager, ifb.,
med vandmålerskift, som bl.a., skyldes dårligt vedligeholdte vandinstallationer, se
Vandforsyningslovens § 50, stk. 2, andelshaverens pligter.
7.0

Næste mødedato:
- Mandag, den 20. april 2015.

8.0

Eventuelt:
- Intet.

Vallensbæk Strand den 17. marts 2015.

Bent Olsen
Sekretær.

