GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2010

1. Afbud fra Ole Pedersen.

2. Vordingborg Kommune har udarbejdet et udkast til ’Rammeindsatsplan for grundvandet på Møn’.
Gammelsø Vandværk er (i lighed med de øvrige vandværker på Møn) blevet bedt om at
kommentere den del, der omhandler Vandværkets interesseområde, hvilket vil ske på et møde den
8. november 2010. Kommunen ønsker således oplyst om Bestyrelsen har kendskab til brønde og
boringer, der er sløjfet, men som måske kan være årsag til en forurening af grundvandet, hvis de
ikke er sløjfet korrekt.
Bestyrelsen har kendskab til flere ’ubenyttede’ bybrønde, men de er ikke placeret i vort
indvindingsopland. Bestyrelsen finder ikke, at det er Vandværkets økonomiske ansvar, såfremt de
ikke udgør nogen umiddelbar risiko for Vandværkets boringer.
Dog vil Bestyrelsen gøre Vordingborg Kommune opmærksom på, at Kommunen, på en nu nedlagt
vejplads, har haft opbevaret vejsalt, tjære og lignende; denne vejplads var placeret umiddelbart
ved siden af en af vore boringer; Bestyrelsen vil derfor have oplyst om opbevaringen heraf, har
været foretaget forsvarligt og lovligt.
3. Eftersom alle vandmålere hos samtlige forbrugerne skal udskiftes i 2011, diskuterede Bestyrelsen,
hvilken type af måler, mekaniske kontra ultralyd der skal anskaffes, hvilket skal undersøges nøjere.
Diskussionen gik endvidere på, om de ny målere skal være af typen, der kan ’fjernaflæses’, hvorved
forbrugerne (især de der har fritidshuse i vort forsyningsområde) vil få det lidt nemmere. Også det
forhold, at Vandværket sikre sig en aflæsning på samme tidspunkt opnås, endvidere vil det være
muligt løbende at registrere om vandmålerne fungerer, hvilket der har været problemer med, når
det gælder de nuværende mekaniske vandmålere, der har været opsat, som viste for lille et forbrug
(eller intet).
4. Formanden har fået mange henvendelser fra forbrugere, der skal aflæse deres målerstand til såvel
Vandværket, som til Vordingborg Forsyning.
Bestyrelsen har nu indgået en kontrakt med Vordingborg Forsyning om at Vandværket leverer de
ønskede oplysninger til en pris, der står i relation til omkostninger og besvær med at overføre de
ønskede data.
Til Vordingborg Kommune vil vi også fremover sende de ønskede data.
Konsekvensen af disse tiltag, vil forbrugerne i Gammelsø Vandværk fra 2011 kun skulle indberette
en måleraflæsning til Vandværket, der derefter sende relevante data til Vordingborg Kommune og
Vordingborg Forsyning.
5. Der har været service på Vandværket, hvor filtermaterialet er blevet gennemskyllet for at optimere
effektiviteten; i den nærmeste tid vil der blive fulgt op herpå.
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6. Tilslutning af en storforbruger til Vandværket har været til diskussion igen, efter henvendelse fra
Vordingborg Kommune.
Bestyrelsen var enig om, at sende et tilbud, der er i overensstemmelse med det gældende
takstblad, og altså ikke fravige det.
7. I de første tre kvartaler af 2010 er forskellen mellem ind- og udpumpet antal kbm. på ca. 1.300,
svarende til 6%, hvilket er lidt mere end sidste år, men fortsat inden for det acceptable.
8. Orientering om bankbeholdning og investering.
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