Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. september 2019.
Tilstedeværende: Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Finn Carlsen og Susanne Melgaard. Afbud fra Rene Sievers.

I omkring første halvdel af mødet deltog endvidere William Hansen og Ejnar Mellemkjær. Begge fra SHT
Vand og Miljø.
SHT, Vand og Miljø:
På Power Point blev den udarbejdede hydrauliske Rapport og Ledningsrenoveringsplanen gennemgået til
brug for fastlæggelse af strategien for ledningsrenoveringen. Der er taget højde for forskellige scenarier,
herunder ledningsdimensioner og vækst i indbyggertallet i forsyningsområdet.

Godkendelse af referat fra forrige møde:
Referatet blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger

Formandens orientering:
Efter mødet med SHT, Vand og Miljø, stod det hurtigt klart, at det er nødvendigt med et heldagsmøde før
strategien til en kommende ledningsrenovering kan lægges. Det blev aftalt at Finn Carlsen kontakter Ejnar
Mellemkjær for en mere dybdegående gennemgang af forslaget og Jens Dahmani kontakter Per Frost fra
BDO Revision. Begge vil blive inviteret med til den kommende strategidag.

SMS Service: Valget står mellem Microva og Blue Idea. Jens Dahmani vil undersøge nærmere for at finde
den bedste og mest effektive løsning. (efterfølgende er valget faldet på Blue Idea , der blot afventer
underskrift af begge parter)
Vi afventer beredskabsplanen fra Krüger.
Invitation til mødet om blødt vand er under udarbejdelse. Jens Dahmani foreslog at samtlige
bestyrelsesmedlemmer kommer med en præsentation af sig selv til nyhedsbrevet. Ligeledes skal der tages
billeder. Billeder og præsentationen skal endvidere lægges på vor hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne
giver ved underskrift af dette referat samtidig tilladelse til, at billederne må anvendes.
Jens Dahmani kontakter Morten Pronk Jensen fra Vallensbæk Kommune, så de sammen kan se på det
næste udførte asfaltarbejde.
Kassererens orientering:
Vallensbæk Kommune har afvist, at de har nogen økonomisk forpligtelse overfor os i forbindelse med, at vi
har haft udgifter til løftning af stophaner og skydeventiler efter ændring af Strandesplanaden og anlæggelse
af Hjertestien. Jens Dahmani kontakter Vallensbæk Kommune.
Vores takstblad skal sendes til Ishøj Kommune den 1. oktober. Jens Dahmani ser på om der skal ske
ændringer, men indstillingen er egentlig af vi afventer den kommende strategi for ledningsrenoveringen.

Resultatopgørelsen for 2. halvår blev kort gennemgået, og budgettet holder meget pænt på bundlinien.
Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper:
Udviklingsinitiativer:
Henvendelse sager:
Næste mødetidspunkt:
Mandag, den 14. oktober kl. 19.30
Eventuelt:

Vallensbæk Strand, den 20. september 2019
Susanne Melgaard
Referent

