Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk
Dato for møde

Tidspunkt

Sted

14. november 2016

19.00

Henning Berner

Referat udarbejdet af

Telefon

Carsten Mejer

29 42 43 80

Mødedeltagere
Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Henning Berner (HB) – (Næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)
Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem)
Til orientering for
Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse
Dagsorden

1. 1. Godkendelse af referat af 17. august 2016
2. 2. Orientering fra bestyrelsen
3. Lokalplan for området, herunder en drøftelse af jorden for boring 4
4. Orientering fra vandpasser
5. Vandledningsbrud
I. Stophaner, oplæg til nye stophaner
II. Indsigelse vedr. betaling for vandledningsbrud
6. Orientering om digitale vandmålere - status
7. Orientering fra kasserer, herunder regnskab og budget 2017, takstblad
8. Drøftelse af Thetys
9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
10. Eventuelt
11. Næste møde

Ad 1:
 Godkendt og underskrevet.
Ad 2:
 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Da der er tale om en forordning får reglerne umiddelbar retskraft i Danmark, d.v.s. at reglerne ikke skal vedtages af det danske folketing. Reglerne erstatter
den danske persondatalov. Det vil påvirke vandværket på den måde, at der kommer skærpede krav til ITsikkerhed, politikker og dokumentation, information og samtykkekrav. Selv om vores systemer ikke indeholder cpr. nummer oplysninger om andelshaverne, så omfatter persondata alle oplysninger, der kan henføres til konkrete personer. Der gælder yderligere krav i forhold til bestyrelsesmedlemmerne, da der også
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findes cpr. nummer oplysningerne om disse, bl.a. af hensyn til aflønning og skat. CM vil gennemgå persondataforordningen og komme med oplæg til indsatsområder og handlingsplan. Parallelt hermed afventer
vi oplæg fra FDV.
 Kommunen har udpeget en ny kontaktperson for vandværket. Det er Sanne Bagge Petersen. Telefon
56575146 og mail sannepet@stevnskommune.dk.
Ad 3:
 Lokalplan 153 for Strøby Strand området er trukket tilbage af kommunen. Kommunen udarbejder en eller
flere nye lokalplaner. Umiddelbart medfører tilbagekaldelsen af lokalplanen, at grunden hvorpå boring 4
var beliggende (Skovbrynet) ikke bliver overført fra landzone til sommerhusområde. Bestyrelsen var enig
om, at vi vil arbejde videre på at få afhændet grundstykket til højestbydende. FZ udarbejder et salgsoplæg.
 SP omtalte problemer med adgang til boring 1. SP tager kontakt til Poul-Erik (ejeren af nabomarken) om
der kan blive etableret en stil på hans jord ned til boring 1.
Ad 4:
 SP orienterede om flere ledningsbrud i forsyningsområdet (på marken, Nederste Linjevej, Garderhøjen 44,
Drosselvænget, Svanevej). SP anslår, at det samlede vandtab tilsammen løber op i ca. 300 m3.
 Det store rørbrud på marken forårsagede, at der kom fejl på anlægget på vandværket, bl. a. relæfejl, kompresser m.v. Elektriker havde svært ved at fejlfinde og udbedre skaderne. Rørbruddet forårsagede tillige, at
rentvandstanken blev tømt, og det var nødvendigt at købe 30m3 vand fra Strøby Egede vandværk.
 Vandværket skifter elektriker. SP har kontakt til ny elektriker i Hårlev.
 Skyllevandforbruget er stadig højt, og har været det siden juli 2015. Årsagen hertil er ukendt. SP vil spørge
FDV om andre vandværkers erfaringer med forbud af skyllevand. HB anbefalede at fokusere på en enkelt
måneds forbrug af skyllevand og nærstudere disse tal, for om muligt at identificere årsager og mønstre. Vi
skal også have fokus på programmet, der styrer skyllevandet, herunder frekvenser, mængder m.v.
 Oversigten over rørbrud i forsyningsområdet vil løbende blive vedligeholdt og opdateret med oplysninger
om nye ledningsbruds i forsyningsområdet. Oversigten skal bl. a. være med til at skabe overblik over, om
der er specielle områder, der bliver hyppigere ramt af ledningsbrud end andre områder.
Ad 5:
 I. Bestyrelsen drøftede et oplæg til etablering af 4 stophaner i forsyningsområdet, således at forsyningsområdet ville blive opdelt i 4 områder, der kan aflukkes separat i tilfælde af rørbrud. Bestyrelsen var enige
om at arbejde videre med dette oplæg. SP undersøger igen det fremsendte prisoverslag ved at rette henvendelse til henholdsvis kloakmester og VVS mester.
 II. SP oplyste, at vandværkets advokat endnu ikke har fremsendt brev til andelshaveren, der gør indsigelser
mod regningen for vandbrud på hans grund. Bestyrelsen finder dette stærkt kritisabelt. SP følger op over
for advokaten.
Ad 6:
 Alle vandmålere, der skulle udskiftes til digitale vandmålere i 2016, er blevet udskiftet.
 Fortsat problemer med at få APP’ en til at fungere korrekt.
Ad 7:
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 SP gennemgik udvalget poster i regnskabet, bl.a. konto 1372 om vandspild på 23.000 kr., konto 1405 om
vedligehold af pumper og ledninger, hvor der er et merforbrug på 52.388 kr. samt konto 4305 anskaffelse
af digitale vandmålere til 475.457 kr.
 Budget 2017. Ingen ændringer.
 Takstblad 2017 er fremsendt til Stevns Kommune.
Ad 8:
 Thetys. SP gennemgik principperne i Thetys, herunder gennemgik de enkelte risikogrupper (rørbrud, stophaner, styringstavle m.v.) og overvejelserne bag risikovurderingerne (lille, middel, stor) for kategorierne
”sandsynlighed” og ”konsekvens” samt handlingsplanen til minimering af risikoen. Bestyrelsen var enig i
SP´s vurderinger, og ønsker Thetys oversigten som en fast del af dagsordenen på de følgende møder.
Ad 9:
 Intet.
Ad 10:
 Intet
Ad 11:
 Næste bestyrelsesmøde afholdes 14. februar kl. 18.00 hos Frede, Løvsangervej 8.

