ASSERBO BY VANDVÆRK Amba
Referat fra bestyrelsesmøde
TIRSDAG DEN 13. november 2018, kl. 17.00
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.

Ombygning af vandværk / iltningsproces
Finn Søholt Thomsen, Rambøll møder kl. 17:00.
Underskrift af rådgivningsaftale.
Finn fremlægger beskrivelser og skitser til 2 muligheder for ombygning og
ændring af iltningsprocessen på vandværket – herunder tilhørende
bygningsarbejder og udskiftning af tagkonstruktionen.
Evt. fremvisning af 3D animation af filterrum.
1. etablering af ny iltning eller
2. ny forfilterlinje m. iltning
3. priser
Rådgivningsaftalen er vedhæftet dagsordenen.
Beslutning:
Finn Søholt Thomsen mødte og gennemgik oplægget inkl. én yderligere
overvejelse om udbygning i form af nyt vandværk i etaper.
Bestyrelsen besluttede at der skal udarbejdes et nyt forslag / overslag hvor der
arbejdes med lukkede vandbaner i både iltningsproces og i efterfiltrene.
Der skal udarbejdes 2 forslag med udgangspunkt i model B, h.h.v. ved at
anvende de eksisterende bygninger (med nedrivning af tårn og nyt tag på den
ældre bygning) eller ved en ny bygning ved siden af det eksisterende. Der skal
også angives evt. periode med driftsstop under ombygningen.
Finn udarbejder nye forslag og fremlægger disse på næste bestyrelsesmøde den
11. december 2018 kl. 16.

2.

Godkendelse af referat
a. Fra mødet 9.10.18
b. Underskrift
Beslutning:
a. Godkendt
b. Underskrevet

3.

Saldobalance 31.10.2018
Balancen er vedlagt dagsordenen.
Beslutning:
Godkendt.
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4.

Nyt fra Kontaktudvalget for vandværker i Halsnæs
Kontaktudvalgets bestyrelse har fremsendt:
• Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018
• Referat fra delegeretmødet den 5. april 2018
• Indbydelse til Temaaften den 20. november 2018 kl. 16 på Rådhuset i
Frederiksværk
Referater og indbydelse er vedlagt dagsordenen.
Beslutning:
Taget til efterretning.
OMO, MJ og KS repræsenterer os på temaaftenen den 20.11.2018 kl. 16.

5.

Vandkvalitet
Bestyrelsens udkast til nyt analyseprogram er den 25.10.2018
fremsendt til Halsnæs kommune til endelig godkendelse.
Analysefirmaet Dons har imidlertid allerede den 19.10.2018 iværksat
prøveudtagning og analyser efter det nye program, med efterfølgende henvisning
til at vandværket har godkendt dette, ved ikke at fremkomme med
bemærkninger til analyse udtaget i juli.
Forretningsfører har i en mail påtalt dette, men på bestyrelsens vegne accepteret
at analyser nu udtages efter det nye kontrolprogram.
(Mailsvar gennemgås på mødet)
Beslutning:
Mail fra Halsnæs Kommune med godkendelse af analyseprogrammet er modtaget
den 12.11.2018. Mailen vedlægges referatet.
Mailkorrespondance med Dons analyselaboratorium blev gennemgået og drøftet.
Bestyrelsen er enige i de fremsendte bemærkninger og godkender at vi allerede
nu analyserer vandprøverne efter det nye kontrolprogram.
Tilbuddet på i alt ca. 45.000 kr. om året blev accepteret.
Kim opdaterer hjemmesiden snarest muligt.

6.

Udskiftning af forsyningsledning
Status på arbejdet på Harestien og Grønningen.
Beslutning:
Der arbejdes pt. på Grønningen.
Vi har ikke fået adviseret beboerne bortset fra én.

7.

Siden sidst.
I. Nyt fra vandværket.
a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
b. Statistik vand og el forbrug (vedlagt)
Problem med højt elforbrug ved aflæsning primo november.

c.
d.
e.
f.

Oprensning af Brødemosegrøften
Oprydning ved grøften langs Tørvelodden
Oprydning ved boring P2
Andet
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II.
a.
b.
c.

Nyt fra sekretariatet.
Status implementering af MyShop
Status på aftale med Rambøll om mulighed for hosting løsning
Andet

Beslutning:
I. Nyt fra vandværket.
a. Taget til efterretning.
b. Taget til efterretning. Elmåleren (bimåler) på vandværkets adm.bygning er
udskiftet d.d.
c. Halsnæs Kommune agter at oprense hele Brødemosegrøften, det vil ikke
betyde noget for vandværkets udledning af skyllevand.
d. AE sikrer at der ryddes indtil nabo langs grøften på Tørvelodden.
e. Kim orienterede om aftale med lodsejer om rydningen ved boring P2.
Lodsejer har denne måned til at få ryddet op.
f. Intet.
II. Nyt fra sekretariatet.
a. MyShop er etableret. Der mangler dog noget opsætning som skal aftales
med firmaet. Kim klarer det i næste uge.
b. Mail fra Rambøll ang. ændringer i programmerne så de kan hostes hos
Rambøll. Indtil da vil vi sikre at AE har kopi af FAS installeret på
vandværks-computeren.
c. Kim har rykket advokat for afgørelse på køb af arealet ved Tørvelodden.
Advokaten har d.d. svaret og vedhæftet svar fra Landinspektør som viser at
Landbrugsstyrelsen har godkendt købet i februar. Kim skriver til advokat
om at effektuere handlen.
8.

Eventuelt.
Resten af møderne i 2018 er planlagt således:
• Tirsdag den 11. december kl. 19 på Vandværket
Beslutning:
Mødet blev rykket frem til kl. 16, så Finn fra Rambøll møder og gennemgår nye
oplæg vedr. ombygning af vandværkets iltningsproces.

Ref.: Kim Snekkerup
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Note vedr. ombygning af vandværk pkt. 1
Vi skal være opmærksomme på at en ny bygning, hvor vi beholder de nuværende
rentvandstanke kan betyde at de gamle bygninger ikke behøver at blive revet ned /
renoveret indtil der suppleres med nye rentvandstanke.
Den nye bygning skal være dimensioneret så den kan indeholde nye tanke, når det
bliver aktuelt.
Dette meddeles Finn, Rambøll så det kan indgå i hans overvejelser.
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