ASSERBO BY VANDVÆRK Amba
Referat bestyrelsesmøde
TIRSDAG DEN 10. oktober 2017, KL. 19.00
Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ) og Kim
Snekkerup (KSn)
Afbud fra: Ole Max Olsen (OMO)

1.

Godkendelse af referat
a. Fra møde 12.9.17
b. Underskrift
Beslutning:
a. Godkendt.
b. Underskrevet.

2.

Saldobalance pr. 1.10.17
Finansrapport pr. 30.9.17 er vedlagt.
Ny form på rapporten på grund af overgangen til nyt regnskabsprogram Stackss.
Det skal bemærkes at budgettallene for 2017 ikke er konverteret fra C5 til det nye
program.
Beslutning:
Godkendt.

3.

Køb af areal ved boringen på Tørvelodden
Der er skrevet til ejeren at vi er interesserede i at købe, hvor vi samtidig har
udbedt os yderligere oplysninger vedr. grunden.
Svaret pr. mail er vedlagt dagsordenen.
Der er endnu ikke modtaget svar på vores henvendelse.
Beslutning:
Intet nyt.
Vi afventer svar fra sælger.

4.

Vandkvaliteten
Opfølgning på yderligere vandanalyser på Afgang vandværk samt på
ledningsnettet.
Resultaterne på analyserne er meget svingende – fra analyserne 14.9. der ikke
viste spor af coliforme bakterier til resultater fra både den 19. og 26.9. hvor der
findes 1-2 enheder i både Afgang vandværk samt et enkelt sted på ledningsnettet.
Analyseoversigt for juli-august-september er vedlagt dagsordenen.
Der er fredag den 6.10. udtaget nye prøver af 2 forskellige analyseselskaber.
Drøftelse af situationen.
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Beslutning:
De nyeste analyser fra 2 forskellige analyselaboratorier (udtaget
fredag den 6.10.) viser samme resultat m.h.t. coliforme bakterier –
hvor der i alle prøver fra råvand, 4 filtre og Afgang vandværk er fundet mindre
end 1 pr. 100 ml.
Vandet overholder derfor grænseværdierne.
Vi bestiller nu nye vandprøver på Afgang vandværk samt 4 steder på ledningsnettet.
5.

Beredskabsplan.
Der er udfærdiget 2 forslag til et bilag 1 vedr. arbejdsgang ved udtagning af
supplerende vandanalyser, hvis der findes mindre overskridelser af bakteriologiske
grænseværdier (kimtal, coliforme bakterier, e-coli m.fl.).
Forslagene er vedlagt dagsorden.
Beslutning:
Når der udtages supplerende prøver på ledningsnettet skal der i planen
indarbejdes at disse prøver skal udtages på samme lokaliteter som de tidligere.
Forslag til bilag vedr. opfølgende vandanalyser blev gennemgået og tilrettet. Den
endelige beredskabsplan udsendes med referatet.

6.

Rensning af lille rentvandstank
AE har indhentet tilbud på renovering af rentvandstanke inkl. rørføring Afgang
vandværk og indleje af UV-anlæg.
Tilbud er vedlagt dagsordenen.
Beslutning:
Tilbud gennemgået.
Bestyrelsen godkendte tilbuddet vedr. køb og montering af dæksler samt
reparation og rensning af den lille rentvandstank (tilbud 2017-1096-3 – punkt 1
og 2).
Bestyrelsen ønsker dog præcisering af, at rensningen af tanken også foregår med
desinficerende middel udover rent vand.
AE bestiller.
Bestyrelsen fastholder beslutningen fra sidste møde om IKKE at montere indlejet
UV-anlæg.

7.

Renovering af iltningstårn / tag
På sidste møde blev det besluttet at indlede drøftelser om renovering af
iltningstårnet og taget på vandværket.
Beslutning:
Vi drøftede indledende tårnets / beluftningens funktioner og de problemer der var
synlige efter mange års brug.
Vi vil gerne overgå til en lukket beluftning af råvandet, og dermed bliver tårnet
overflødigt. Også tagbelægningen på den øvrige del af vandværket ser ud til at
skulle repareres / udskiftes.
Bestyrelsen besluttede at indhente to tilbud på bygherrerådgivning for det
omfattende arbejde. KS kontakter 2 rådgivere indenfor vandsektoren.
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8.

Persondataforordningen.
Kontaktudvalget for vandværkerne i Halsnæs kommune har indbudt til
temadrøftelse af forholdene vedr. persondataforordningen som træder i
kraft 1. maj 2018. Temamødet gennemføres den 17.10.2017.
Notat vedr. temamødet er tidligere udsendt.
Formand og kasserer deltager i temamødet.
Indledende drøftelse.
Beslutning:
Drøftelse vedr. databehandleraftale contra tavshedserklæring.
Vi afventer mødet i kontaktudvalget nærmere. Derudover hvordan udviklingen i
øvrigt viser hvad der bliver nødvendigt.
Punktet tages op igen på næste møde.

9.

Siden sidst.
I. Nyt fra vandværket.
a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
b. Statistik vand- og elforbrug (vedlagt).
c. Andet.
II.
a.
b.
c.
d.

Nyt fra sekretariatet.
Halsnæs Kommune har godkendt takstblad for 2018 (er tidligere udsendt).
ABV bestyrelsesopgaver – notat fra formanden er tidligere udsendt.
Brev fra Danske vandværkers formand Per Roth (er tidligere udsendt).
Registrering af reelle ejere i cvr-register / nyt registreringsbevis fra SKAT (er
tidligere udsendt).
e. Andet.

Beslutning:
I. Nyt fra vandværket.
a. Taget til efterretning.
b. Taget til efterretning.
c. Intet.
II.
a.
b.
c.
d.
e.

Nyt fra sekretariatet.
Tak for det.
Taget til efterretning.
Taget til efterretning.
Taget til efterretning.
Intet.

10. Eventuelt.
Næste møder er planlagt til følgende tirsdage:
den 14.11. og 12.12.2017
Beslutning:
Møderne fastholdes. Den 12.12. holder vi en lille julefrokost, hvorfor
mødetidspunkt rykkes frem til kl. 17.

Referent: Kim Snekkerup
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