Vallensbæk Strands Vandforsyning amba

Bestyrelsesmøde mandag den 8. marts 2019.
Tilstede: Jens Dahmani, Rene Sievers, Finn Carlsen, Liselotte Pedersen
Afbud: Hassan Hegazy

Mødet afholdes med følgende dagsorden jf. mødeindkaldelsen.
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Godkendelse af referat fra sidste møde
- godkendt

2

Formandens orientering
Møde den 8. april med (vandmyndighed) Ishøj Kommune og Rambøll vedr. grundvandsikring. Detaljer i
rapport blev gennemgået. Vandforsyningen har få aktioner. F.eks. ekstra vandanalyser vedr. store
ledningsarbejder.
Indkaldelse til generalforsamling – sende oplæg til Finn. Sørger for, at det kommer i Folkebladet og
Sydkysten.
SHT – tjekker stadig hovedstophaner, og det kan stadig give lukning af vand kortvarigt.
SHT – giver tilbud på rapport vedr. vores ledningsnet. Materialer, ledningsføringer etc.
SHT giver forslag til nyt LER system. Finn taler med SHT.
Logger – SIM kort klar og loggerne vil være klar snart
Vindskeder repareres – Hassan følger op
Krüger – statusmøde. Samarbejdsaftale (overvågning). Fået tilsendt forslag til ny aftale, som gennemgås på
næste møde.
SHT – skal vi udføre en general lækagesøgning? Jens taler med SHT.
Beretning til GF – rettes til og sende til bestyrelsen
Hjemmeside – Rambøll er i gang
Beredskabsplan – er bestilt hos Krüger – klar efter påske
Blødt vand – decentralt anlæg sættes op hos to i bestyrelsen, og der vil blive annonceret åbent hus. Flere nye
teknologier på vej, som kan være mere miljøvenligt – vi holder os hele tiden orienteret. Krüger skal vende
tilbage med info materiale
Blødvandsprojekt – fået orientering fra flere leverandører omkring anlæg til individuelle husstande.

Boring 2 Toftevej, Pumpe er bestilt og Krüger arbejder på opgaven.
Krüger kigger på kvartermålere og loggere.
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Kassererens orientering
Hvem skal have adgang til SRO mv.? Baes kontaktes
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
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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
GPS opmåling af stophaner/målerbrønde mv – Hassan/SHT
Hjemmeside
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Henvendelser/sager
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Næste mødedato
Mandag 13. maj 2019
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Eventuelt

Vallensbæk Strand, den 8. april 2019

Liselotte Pedersen
Referent

