Referat af bestyrelsesmøde den 12/8-2019.
Tilstede: Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen og Susanne Melgaard.

Formandens orientering.
Der indkøbes 4 stk. IPad, så der kan opnås hurtig adgang til SRO, der herefter også skal kontrolleres af Rene
Jens Dahmani er i dialog med SHT, der har udarbejdet en 38-siders rapport om vores
ledningsvedligeholdelse. Jens Dahmani kontakter Danske Vandværker for en snak om økonomien. Hvad
binder vi os for over henholdsvis 5-10 eller 20 år?
Der er indgået en samarbejdsaftale med HOFOR, der fremover udsender aflæsningskort og rykker for
manglende betalinger.
SHT opstiller containere til grus på pladsen ved Egholmvej.
Sidste etape af nyt hegn (mod lægehuset) igangsættes af Hassan Hegazy og Jens Dahmani.
Den af Krüger udarbejdede beredskabsplan er blevet forkastet af tilsynsmyndigheden. Jens Dahmani følger
op.
Kassererens orientering.
Vallensbæk Kommune har bedt om oversigtskort i forbindelse med vores forhandlinger om refusion af
vores udgifter på tre adresser efter kommunens anlægsarbejder. Susanne Melgaard kontakter SHT for GPSkoordinater.
Danske Vandværker afholder netværksmøde for administratorer og kasserer i Køge. Susanne Melgaard
tilmelder sig.
Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper.
Rene Sievers fortsætter sine undersøgelser om installering af både udvendige og indvendige
videoovervågninger på Egholmvej.
Udviklingsinitiativer.
Finn Carlsen undersøger om vi kan dele omkostningerne ved digitale målinger med Vallensbæk Fjernvarme
Syd. Er dog ikke aktuelt p.t.
Finn Carlsen kontakter Blue Idea for SMS-service til andelshaverne.
Henvendelse sager.
Næste mødetidspunkt.
Mandag den 9. september. Fremtidige møder afholdes den 2. mandag i måneden, medmindre det er en
helligdag.
Eventuelt.
Der afholdes et møde om blødt vand tirsdag den 29/10 kl. 19.30. Jens Dahmani kontakter Krüger og SHT.

(Havet er efterfølgende bestilt fra 17.30)
Mødet kommunikeres via nyhedsbrev og Jens Dahmani efterlyser input. Finn Carlsen foreslog at
andelshaverne skal huske, at vi bor ovenpå vandet. Dvs ingen round-up eller lignende.

Vallensbæk Strand, den 22. august 2019
Susanne Melgaard
Referent

