ASSERBO BY VANDVÆRK Amba
Referat fra bestyrelsesmøde
TIRSDAG DEN 8. maj 2018, KL. 19.00
Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.
Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max
Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)
Afbud fra:
1.

Godkendelse af referat
a. Fra møde 10.4.18 og
b. Ekstraordinært møde 24.4.18
c. Underskrift
Beslutning:
a. Godkendt.
b. Godkendt.
c. Underskrevet.

2.

Saldobalance 1.5.18
Balance pr. 30.4.18 er vedlagt.
Beslutning:
Taget til efterretning.

3.

Restancer
Aktuel restanceliste gennemgås på mødet.
Gennemgang af enkelte ”kendte” udfordringer m.h.t. andelshavere, der ikke
betaler vandafgifterne til tiden. Iværksættelse af lukkeprocedure
Beslutning:
Gennemgået. Der er nu ca. 18 som fortsat er i restance og hvor vi nu
igangsætter lukkeprocedure.
Enkelte ejendomme bliver orienteret om at restancen nu overgår til inkasso via
vandværkets advokat og at vandværket agter at ekskludere ejendommene.

4.

Generalforsamlingen
Praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen.
• Mødetid
• Morgenmad
• Øl og vand
• Indskrivning
• Materialer (medlemsliste, stemmekort og –sedler)
Beslutning:
• Vi mødes kl. 8:30
• Morgenmad v/ Susanne
• Øl og vand v/ Gunner
• Indskrivning v/ Ingelise
• Materialer v/ Kim
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5.

Orienteringsskrivelse til forbrugerne
Vedlagt et forslag til orienteringsskrivelse til forbrugerne vedr.
Persondatapolitik og SMS-service.
Det er meningen at denne orienteringsskrivelse udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Beslutning:
Gennemgået.
Enkelte rettelser og tilføjelser i SMS orienteringen Bl.a. tilføjes afsnit om at vi
udsender SMS om at huske generalforsamlingen ca. 1 uge før. Hvis man ikke
modtager denne, skal men selv tilmelde sig tjenesten, hvis man ønsker at
modtage disse servicemeddelelser.
Revideret forslag udsendes med referatet.

6.

Vandkvalitet
Samtlige boringer er nu gennemgået og der er udskiftet borerørspumpe
i dem alle.
Vedlagt en artikel der beretter om en løsning til at fjerne indholdet af NVOC og
dermed også den gullige farve i drikkevandet.
Forretningsfører indstiller at der ved samtlige prøver i den kommende tid altid
analyseres for Farvetal og NVOC.
Beslutning:
Der er udtaget analyser d.d.
Bestyrelsen godkendte at der analyseres for Farvetal og NVOC ved hver
prøveudtagning på Afgang vandværk.
Vi skal huske denne problematik tages med i opgaven med en omlægning af
iltningen af vandet / ombygning af iltningstårn.

7.

Udskiftning af forsyningsledning
Status på opgaverne vedr. Nyvej samt Flamingovej / Parthensvej.
Orientering om planer for de kommende projekter og fremlæggelse af tilbud på
disse.
Samlet oversigt over udgifter til udskiftning af ledninger.
Opfølgning på rettelser til vores digitale ledningskort, som anvendes i LER
(Ledningsejerregisteret).
Beslutning:
Nyvej er færdig.
Flamingovej / Parthensvej er hovedledning færdig og der arbejdes med at
montere ny stikledning til ejendommenes målerbrønd m. måler.
Opmåling til nyt Digitalt kort skal sættes i gang til efteråret, når bladene er faldet
af træerne.
Den økonomiske oversigt blev taget til efterretning.
Tilbud på 2 vejstrækninger, én ved Nyvej (under Tangvej) og én ved
Møllevangsvej (mellem Skovløbervej og Brødemosevej) blev godkendt og kan
iværksættes når arbejdet men Flamingovej og Parthensvej er afsluttet.
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8.

Siden sidst.
I. Nyt fra vandværket.
a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
Bemærk det voldsomme fald i vandmængden i april.
Drøftelse af målingerne.
b. Andet
II.
a.
b.
c.

Nyt fra sekretariatet.
Ny tilslutning Fyrrevej
Køb af grunden på Tørvelodden – intet nyt
Mail fra kommunen vedr. tillæg til kontrolprogram
hvor vi skal analysere for 1,2,4-triazol
d. Anmodning om tilbud på projektering af nyt iltningsanlæg
e. Andet

Beslutning:
I. Nyt fra vandværket.
a. Drøftet. Det store fald skyldes dels at der er fundet og lukket et par
lækager i huse samt en reduktion / eliminering af vandspildet i
hovedledningen på Nyvej som nu er udskiftet.
b. Intet.
II.
a.
b.
c.

Nyt fra sekretariatet.
Taget til efterretning.
Intet nyt.
Mailen taget til efterretning. KS skriver til analysefirma om at medtage
denne analyse snarest muligt.
d. KS orienterede om, at vi har anmodet 3 rådgivende ingeniørfirmaer om at
komme med tilbud på projekteringen af nyt iltningsanlæg. Vi har bedt dem
om at vi modtager disse inden generalforsamlingen.

9.

Eventuelt.
Næste møde er evt. 12.6.2018 kl. 19 på Vandværket, Elverdalen 3,
Frederiksværk. – Herudover:
• Tirsdag den 22. maj kl. 19 - Pakkedag på sekretariatet, Nyvej 6A, Liseleje
• Søndag den 24. juni kl. 10 – Generalforsamling i Melby Sognegård
• Fredag den 6. juli kl. 17 – konstituerende møde på H.C. Andersenhuset
Beslutning:
Mødet den 12.6. gennemføres ikke.
Vi fastsætter dog et møde ultimo jul (tirsdag den 31.7.2018) primært med fokus
på tilbud på projektering samt nye delprojekter med udskiftning af
forsyningsledninger.
Vi aflyser dog mødet hvis der ikke er et behov på dette tidspunkt.

Ref.:

Kim Snekkerup
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