Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk
Dato for møde

Tidspunkt

Sted

30. marts 2017

18.30

Flemming Nielsen

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 14. februar 2017
2. 2. Orientering fra bestyrelsen
3. Tilrettelæggelse af generalforsamling, herunder årsberetning
4. Orientering fra vandpasser
5. Vandledningsbrud
a) stophaner
b) vandspild
6. Orientering fra kasserer, herunder ansøgning om vandindvindingstilladelse
7. Takstblad 2018
8. Regulativ 2017
9. Drøftelse af Thetys
10.Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
11.Eventuelt
12.Næste møde

Ad 1:
 Referat af 14. februar 2017 blev godkendt og underskrevet.
Ad 2:
 FZ refererede fra møde i Vandrådet. Vandrådet er ikke enig i, at der skal betales moms af solgt vand vandværkerne imellem.
 FZ oplyste, at der p.t. ikke har været henvendelser fra potentielle købere til boring 4 grunden.
 FZ orienterede om LEER (ledningsejeres register) og muligheden for at søge oplysninger heri.

MØDEREFERAT

Side 2

 FZ oplyste, at han har tilsagn fra Torben Bahn Petersen om at ville træde ind i bestyrelsen.
Ad 3:
 Årsrapporten for 2016 blev underskrevet af bestyrelsen.
 FZ. Bestyrelsen møde en time før generalforsamling til formøde.
 Dagordenen. FN påpegede, at der skal stå ”budgetforslag 2017/2018”, samt at der manglede bogstavet T i
ordet ”udbudt”.
 Årsberetningen. HB ønskede tilføjet, at bestyrelsens øgede fokus på stophaner drejer sig om hovedledningerne.
 HB tager projektor med til generalforsamlingen. FZ medtager forlængerledning.
 FZ vil forsøge at reservere Strøby forsamlingshus til 27. maj 2018 med henblik på afholdelse af generalforsamling på denne dag.
Ad 4:
 SP. Termofotografering af tavler foretaget af elektriker Henrik Frost, og alt ser OK ud.
 SP. Skyllevand. Jordstik på pumperne OK. Næste step er at undersøge rentvandstanken for utætheder. I
den forbindelse lukkes der for vandet 19. april mellem kl. 9.00 og 13.00. Danwatec anbefaler, at pumperne
for ind- og udpumpning af vand først kalibreres, når undersøgelsen af rentvandstanken er gennemført.
 SP har tilføjet en ekstra linje ”solgt vand” på skemaet over vandforbruget pr. måned,
 Bestyrelsen drøftede mulige årsager til det fortsat høje skyllevandsforbrug, og vil fortsat holde ekstra øje
med udviklingen i skyllevandsforbruget.
 SP vil udvide diagramskemaet over vandforbruget med en ekstra række, der viser ”faktureret vand”, således at skemaet i alt får 4 linjer, 1) råvand / indpumpet, 2) rentvand / udpumpet, 3) faktureret vandmængde,
4) skyllevand.
 SP. Skovslund kigger på, hvordan vi bedst kan udskifte stophaner med mindst mulig gene for andelshaverne. Det tilstræbes, at der maksimalt lukkes for halvdelen af andelshaverne af gangen. SP får aftalt konkret
dato for udskiftningerne, så andelshaverne kan blive orienteret herom på generalforsamlingen.
Ad 5:


Der henvises til SP’ s redegørelse under punkt 4.

Ad 6:
 Intet nyt om vandindvindingstilladelsen. Bestyrelsen besluttede at lade henholdsvis Brøker og Danwatec
om at udfylde de oplysninger, som de er eksperter på.
 FZ oplyste, at fremadrettet vil skyllevand blive betragtet som spildevand. Det bevirker, at vi samtidig med
ansøgning om vandindvindingstilladelse tillige skal søge om tilladelse til spildevandsudledning.
 SP har indgået aftale med ny trykker. SP har opnået en god pris for trykkearbejdet.
 SP oplyste, at hun og Skovslund starter op med at udskifte de sidste vandmålere den 1. maj 2017. Udskiftningen forventes færdig omkring oktober.
Ad 7:
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Side 3

 Takstblad. Der foretages følgende to ændringer til takstbladet:
o Ordet ”flyttegebyr” ændres til det mere sigende ”ejerskiftegebyr”.
o Del-sætningen ”samt for sent indsendelse af selvaflæsning af vandmåler” slettes.
Ad 8:
 Regulativ. HB oplyste, at ”målerafgift” skal være nævnt i regulativet, idet der i modsat fald ikke er en juridisk baggrund for afgiften. Det fremgår af regulativets punkt 9.4, at ”vandforsyningen er berettiget til at
opkræve målerafgift”.
 Bestyrelsen drøftede, at hvis der gælder særlige regler for vores vandværk, så bør det fremgå af punkt 1.1.
 Bestyrelsen drøftede regler for opkrævning af vand i tilfælde af ledningsbrud på en andelshavers grund, og
bruddet ligger før eller efter vandmåleren og / eller udenfor / indenfor skel. Det er uklart, hvordan andelshaverne / vandværket er stillet i henhold til regulativets punkt 10. FZ vil tage emnet op i Vandrådet.
Ad 9:
 Thetys. SP omdelte en proces beskrivelse for adgang til vores vandværk. Bestyrelsen drøftede anvendelse
af en logbog, så det er muligt at rekonstruere, hvem der har været på vandværket og hvornår. Procesbeskrivelsen blev principielt tiltrådt, men med opstramninger omkring beskrivelse af hygiejnekrav / desinficeringkrav i procesbeskrivelsen.
 SP rejste spørgsmålet om alarm på vandværket. Bestyrelsen besluttede at afvente udspil fra FDV. Men indtil udspil fra FDV foreligger, vil bestyrelsen løbende revurdere sikkerhedsniveauet.
Ad 10:
 FZ orienterede om, at han mener deltagelse i Vandrådet giver et godt fagligt udbytte.
Ad 11:
 Bestyrelsen holder formøde forud for generalforsamlingen søndag den 21. maj 2017 kl. 8.30 i Strøby Forsamlingshus.

