Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse.
Bestyrelsesmøde, torsdag, den 25. februar 2016 kl. 19:00 hos Børge Ravn,
Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra mødet den 11. januar 2015.
2 Formandens orientering
2.0

vandværk og boringer:
- udskiftning af el-kabel til boringen bag rentvandstanken og delvis
udskiftning af el- kabel til rentvandstanken,

- boring nr. 5 DGU nr. 207.4207 (ved boldbanen) er sløjfet- omkostning
Kr. 35.000
- Arbjeds-/sikkerhedsplatform er opsat inde i ”vandtårnet”.
-

kommunen har afgivet svar til klageportalen. De fastholder retten til af
nægte godkendelse af bestyrelsens ændring til regulativet, uagtet dette
har kommunen efterfølgende har godkendt vort takstblad – det er ulogisk

-

der er foretaget 3 lukninger grundet restance – 2 har betalt og der er åbnet
for vandetilførslen til ejendommene.

-

der er foretaget udskiftning af skydeventil Broksøvej/Vemmetoftevej

-

Den 29. februar påbegyndes den årlige udskiftning af vandmåler i år er
Der 326 stykker .

-

Labrapport angående vandkvalitet – ok – kopi til bestyrelsen

- Vandforsyningens årlige rapport til vandmyndigheden er afgivet –

- Kopi er tilsendt bestyrelsen.

2.1

Vandmængder : januar 2016 .
- udpumpet 18.098 m3 heraf købt 108 m3 (0,6 %)

2.2

Lækager og ledningsarbejde:.
Vi arbejder fortsat med lækagesøgning på stophaner/
Målerbrønde, jord- og stikledninger nu med sporgas.

Vi har fundet 11 lækager på stophaner/jordledninger og 4
lækager på stikledninger og 2 få forsyningsledninger i
søgnings perioden
Pt. arbejdes der med sporingsmidler på ledningerne på
Hyttekrogen, hvor der er konstateret flere lækager, som
undersøges nærmere.
-

I forbindelse med konstateret lækage på jordledningen er
der meddelt påbud op installering en godkendt målerbrønd
på Hyttebovej og Hyttekrogen – målerbrøndene er nu etableret.
Vi fortsætter med lækagesøgning på hovedledningerne i de
enkelte distrikter ved kortvarig lukning for vandet i tidsrummet
02 – 04 samt benyttelse af sporingsmidler i perioder i dagtimerne.

3.0

Kassererens orientering

3.1

økonomisk status
debitorer

-

4.0:

5-0:

5-1:

5-2:

6-0:

orientering fra fast arbejdsgrupper:
- ingen
Udviklingsinitiativer:

Der foregår pt. arbejde med tinglysning af rettigheden til boring II
På Toftevej 10
- Letbane projektet – ledningssænkning – fortsat – materiale sendt
løbende til bestyrelsen
Henvendelser fra andelshaver:
- andelshaver klager over fakturaens størrelse i forbindelse

med stik-/

jordledning og målerbrønd – kopi af al korrespondance er løbende

sendt til bestyrelsens medlemmer. Klagen er vejledt , men
ikke modtagelig for en saglig og korrekt redegørelse – klagen
afvist.
7.0

Næste mødedato :
mandag den 21. marts 2016.

8.0

Eventuelt.
Børge Ravn
formand

Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde, torsdag, den 25. februar 2016, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665
Vallensbæk Strand.
Til stede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Mogens Sørensen og Bent Olsen.
Afbud fra: Knud Hansen.
Mødet afholdes med følgende dagsorden, jf. mødeindkaldelsen.
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet, den 11.januar 2016.
- Godkendt.
Ad. pkt. 2. Formandens orientering.
2.1

- Vandværk og boringer.
- Elkabel. Udskiftning foretaget af el-kabel(er) til boringen bag rentvandstanken, samt
delvis udskiftning til rentvandstanken.
- Sløjfning af boring. Boring nr. 5, DGU, nr. 2074207 v/boldbanen er nu sløjfet.
Udgift til sløjfningen beløb sig til kr. 35.000.
-”Vandtårnet”. En arbejds-og sikkerhedsplatform er nu etableret inde i ”Vandtårnet”.
- Klagesagen. Vallensbæk kommune har nu givet svar til Klageportalen på
Vandforsyningens klage over kommunens indblanding i ændringer i vort regulativ.
Kommunen fastholder sig retten til, at nægte godkendelse af bestyrelsens ændring til
regulativet, som ikke er godkendt på vor generalforsamling.
Efterfølgende har kommunen godkendt udkastet til vort takstblad for 2016.
Det synes, som om, at der er et ulogisk modsætningsforhold, imellem de to sager.
- Lukning for vand. Der er foretaget 3 lukninger for vand efter forudgående
lukkevarsel, grundet manglende betaling.
2 andelshavere har efterfølgende betalt deres restancer, hvorfor der igen er åbnet for
vandtil-førslen til ejendommen(e).
En andelshaver har imidlertid endnu ikke reageret på lukningen eller på
Vandforsyningens henvendelse.
- Skydeventil. Der er foretaget udskiftning af en gammel skydeventil i krydset
Broksøvej/Vemmetoftevej.

- Vandmålere. Fra den 29. februar 2016, påbegyndes den årlige udskiftning af de
første 326 vandmålere.
De berørte andelshavere er tilskrevet om udskiftningen, som skal finde sted hvert 6 år,
jf. vandmålerbekendtgørelsen.
- Vandkvalitet. Dons Lab, har undersøgt vort drikkevands kvalitet - betegnes, som
vand af rigtig god kvalitet.
Bestyrelsen har modtaget en kopi af rapporten.
- Årsrapport. Vandforsyningen har udarbejdet, og indsendt den årlige rapport til
Vandmyn-digheden.
Bestyrelsen har modtaget en kopi af årsrapporten.
Ad. pkt. 2.2 Vandmængder: Januar 2016.
- Udpumpet: 18.098 m3, heraf er der købt 108 m3, (0,6 %).
Ad. pkt 2.3 Lækager og ledningsarbejder.
- Lækagesøgninger. Der arbejdes fortsat på lækagesøgninger bl.a, ved hjælp af
”sporgas” på stophaner, målerbrønde, jord-og stikledninger.
- Lækager. Der er pt, fundet 11 lækager på stop-og jordledninger. 4 lækager på
stikledninger og 2 på forsyningsledninger.
- Hyttekrogen. Der arbejdes pt, fortsat med sporingsmidler på ledningerne, hvor der
er kon-stateret flere lækager.
- Påbud. Der er udstedt påbud om etablering af en af Vandforsyningen godkendte
måler-brønd(e) på Hyttebovej og Hyttekrogen.
Målerbrøndene er nu etableret.
- Hovedledninger. Vandforsyningen fortsætter lækagesøgningen på
hovedledningerne i de enkelte distrikter ved kortvarig lukning for vandet i tidsrummet
mellem kl. 02 og kl 04.
I dagtimerne vil der i visse perioder desuden blive anvendt sporingsmidler på
ledningerne.
Ad. pkt. 3.0 Kassererens orientering.
3.1

Økonomisk status.
- Budgettet og reguleringer for 2016 gennemgået.

3.2

Debitorer.
- Der er endnu et enkelt ”hængeparti” tilbage, som der mangler en afklaring på.

Ad. pkt. 4.0 Orientering fra faste arbejdsgrupper.
- Ingen.
Ad. pkt 5.0 Udviklingsinitiativer.
5.1

- Tinglysning. Tinglysning er under udarbejdelse for boring nr. II, på Toftevej 10.

5.2

- Letbanen. Projektet med ledningssænkning fortsætter.
Bestyrelsen får løbende tilsendt informationer i sagen.

Ad pkt. 6.0 Henvendelse fra andelshavere.
- Klage. En andelshaver klager over en fakturas størrelse i forbindelse med udført
arbejde på

stik, jordledning og etablering af målerbrønd.
Klageren er vejledt, men ikke enig i Vandforsyningens redegørelse, trods saglig og
korrekt behandling af sagen.
Klagen afvises.
Ad. pkt.7.0 Næste mødedato.
- Mandag, den 21. marts 2016.
Ad. pkt. 8.0 Eventuelt.
- Intet.

Vallensbæk Strand, den 25. februar 2016.

Bent Olsen
Sekretær

