GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 3. februar 2011

1. Et velkommen til Martin Hansen, der er indkaldt som suppleant for Ivar Christensen, der desværre
er kommet alvorligt til skade, og derfor ikke fremover har mulighed for at deltage i
bestyrelsesarbejdet; Bestyrelsen ønsker Ivar meget god bedring.
2. Det blev aftalt, at Generalforsamlingen skal finde sted mandag den 21. marts 2011 kl. 19.30 på Ny
Gammelsø.
Forberedelserne hertil blev gennemgået, ligesom opgaverne blev fordelt.
Bestyrelsen diskuterede vedtægtsændringer og annonceudkast til generalforsamlingsindkaldelse,
eftersom der fra i år IKKE vil blive udsendt særskilt brev til andelshaverne, men de kun indkaldes
ved annoncering i Ugebladet for Møn samt på Vandværkets hjemmeside.
Eftersom Hages Gaard ikke havde afsluttet resultatopgørelsen for 2010, blev budget 2011,
takstbladsgennemgang og investeringsplan udskudt til det næste (meget snarlige) møde.
3. På det sidste møde blev der diskuteret vedrørende prisen for tilslutning af en storforbruger til
Vandværket.
Formanden oplyste på mødet, at forbrugeren har anket Vordingborg Kommunes afgørelse, der
derpå har sendt sagen til Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor vi må afvente Nævnets afgørelse, før
der er en endelig afklaring på, om vedkomne skal tilsluttes Gammelsø Vandværk eller ej.
4. Orientering om tema-lørdag den 15. januar 2011 i Nykøbing F., arrangeret af Vandværksforeningen
(FVD), som Ole og Gorm havde deltaget i; emnerne var blandt andet: vertikale energiboringer,
problemstillinger for landbrug med dyrehold, kortlægning af undergrunden med områder af særlig
drikkevandsinteresse (OSD), rensning af rentvandstanke og meget andet interessant.
Med hensyn til vor rentvandstank, blev det besluttet, at vi vil bede nogle sagkyndige om at rådgive
Bestyrelsen på dette felt.
5. Kassereren gennemgik derpå liste med de andelshavere, der endnu ikke har betalt deres gæld til
Vandværket til tiden, også selv om der er sendt brev med orientering om, at der vil blive lukke for
vandet.
Det er desværre meget ofte de samme personer der skal ’trues’ med (en kostbar) lukning.
Bestyrelsen vil derfor endnu en gang opfordre til, at alle forbrugere tilmelder Vandværkets
regninger til bankernes betalingsservice, så man undgår unødige omkostninger og i værste fald, at
der lukkes for vandet; denne information, med oplysninger om hvorledes man kan tilmelde sig, vil
fremover fremgå af aflæsningskort, regninger samt rykker-breve.
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6. Alle vandmålere hos samtlige forbrugerne skal udskiftes i 2011.
Formanden er blevet bedt om at undersøge hvilken type, der skal anskaffes; i den forbindelse blev
der orienteret herom, men ingen afgørelse besluttet, da vi fortsat afventer priser.
Gorm orienterede herefter om fordelene ved at have vandmålere med fjernaflæsning:
Samme dag at alle målere aflæses.
Sendes dermed til Hages Gaard rettidigt.
Ved flere aflæsninger i løbet af året, kan uregelmæssigheder af vandmåleren opfanges
Nemmere for forbrugerne, der ikke behøver at aflæse.
mere nøjagtige forbrugsdata; vi har erfaring med, at ikke alle kan aflæse tallene og måske
’gætter’ forbruget.
Ved utætheder kan vi hurtigt (i løbet af et døgn) finde frem til hvor utætheden er.
I forbindelse med udskiftning af vandmålerne, er der en del opgaver, der skal fordeles, hvilket vil
blive gjort på et møde, når målerne er anskaffet.
Der er indhentet pris på udskiftningen af vandmålerne.
7. Vandværket har i november 2010 indgået kontrakt med Vordingborg Forsyning om, at Vandværket
leverer oplysninger om andelshavernes forbrug, og vi har derpå leveret de ønskede data
vedrørende 2010, men Vordingborg Forsyning har endnu ikke honoreret vore leverede data, selv
om det fremgår af kontrakten, at de skal gøre det.
Bestyrelsen har derfor en del ’alvorlig’ korrespondance med Forsyningen, men de synes endnu ikke
at ville svare på vore henvendelser.
8. Orientering om bankbeholdning og investering.

G.S.G

Side: 2

