Vallensbæk Strands Vandforsyning amba

Bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018.
Tilstede: Jens Dahmani, Rene Sievers, Hassan Hegazy, Finn Carlsen, Liselotte Pedersen
Afbud:

Mødet afholdes med følgende dagsorden jf. mødeindkaldelsen.

1

Godkendelse af referat fra sidste møde
- godkendt

2

Formandens orientering
Tilbud fra SHT er specificeret. Sendes rundt på mail. Jens – følger op med DV.
TDC – Jens følger op på tilbud og pris. Ny telefonløsning m. bl. telefonsvarer.
Blødvandsprojekt – fået orientering fra flere leverandører omkring anlæg til individuelle husstande.
SHT – grusdepot på vandværket – SHT vender tilbage
Gartner – tager kontakt til naboer vedr. levende hegn
Beplantning Toftevej boring 2 er færdig – Jens sørger for dokumentation til Ishøj kommune.
TDC Torvevej/Vallensbæk Strandvej – større lækage er ordnet.
Vagttelefonen bliver jævnligt misbrugt af forbrugere til opgaver, der ikke er akutte.
Hovedstophaner – afventer plan fra SHT vedr. 13 udskiftninger/ændringer
Boring 2 Toftevej, Krüger bestiller ny pumpe og rensning med gris.
Krüger kigger på kvartermålere og loggere
FAS og regnskab – udliciteres til administrationsselskab. Aftale underskrives.
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Kassererens orientering
SRO og Tetys rapport for oktober er delt ud

Hvem skal have adgang til SRO mv.?
Datalovforordning – oplæg fra vandværksforeningen er rettet til og Jens læser igennem, da vi skal have sat
ansvarlige på nogle systemer
Liste med ”åbne opgaver” er gennemgået – sende mail til bestyrelse om åbne opgaver

4

Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper

5

Udviklingsinitiativer
Letbanen - får løbende information fra LH
Beredskabsplan
Ansøgning om udledning af vand (se statusrapport fra 2017) – Ishøj kommune kontaktes
GBP opmåling af stophaner/målerbrønde mv – Hassan/SHT
Hjemmeside

6

Henvendelser/sager

7

Næste mødedato
Tirsdag 15. januar 2019

8

Eventuelt
Ny lokalplan for området syd for Egholmskolen – iflg. Skrivelse leverer Hofor vand. Dette skal vi bede
kommunen rette. Finn tager kontakt.

Vallensbæk Strand, den 12. november 2018

Liselotte Pedersen
Referent

