GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 23. januar 2012

1. Alle bestyrelsesmedlemmer var fremmødt.
2. Enighed om en SMS-løsning, der informerer forbrugere, såfremt der opstår en ’nød-situation’.
Løsningen anskaffes kun, såfremt de faste omkostninger kan holdes under 1.000 kr. årligt.
3. Formanden har (igen) kontaktet Neble Vandværk, for at høre om Neble Vandværk’s bestyrelse har
besluttet sig for at etablere en nødforbindelse mellem værkerne; Neble Vandværk har fortsat ikke
truffet afgørelse herom, men sagen vil blive taget op på deres næste møde i begyndelsen af februar
2012; vor formand vil følge op på sagen.
4. Vandværkets regulativ er nu blevet godkendt af Vordingborg Kommune. Regulativet er lagt ud på
hjemmesiden, og kan ses her.
5. For at kunne besvare henvendelser fra vore forbruger vedrørende vore priser /tilslutnings- og kbm.priser, har formanden forhørt sig i kommunen, om der findes en liste med sådanne informationer.
Listen, som vi har modtaget, omfatter under 20 af kommunens mere end 100 vandværker, og er
ikke opdateret, men indeholder dermed gamle oplysninger.
Herudover er der stor forskel på de oplyste vandværkers forsyningsområde og størrelse med
hensyn til udpumpede mængder, hvorfor tallene ikke er umiddelbart sammenlignelige, og dermed
ikke kan benyttes til noget ’konkret’ i forbindelse med forespørgsler fra forbrugere, der måtte
ønske oplysninger om vore priser er rimelige.
6. Drøftelse om forbedring af vandværket, for så vidt angår en ny styretavle, så forsyningssikkerheden
for forbrugerne kan opretholdes og forbedres.
Bestyrelsen har besøgt andre vandværker, og har efterfølgende modtaget tilbud på en opgradering
af vandværkes styretavle, og vil nu arbejde videre med et konkret tilbud.
7. Formanden blev bedt om at undersøge salgsprisen på de i 2011 nedtagne vandmålere.
8. Kassereren blev bedt om at udforme en ny tekst til et lukkebrev, hvoraf det fremgår, at vandværket
kan indberette manglende betalig for leveret vand med videre til RKI.
Årsagen hertil er, at der er flere og flere, der ikke betaler det forfaldne forbrug og afgifter;
endvidere har vandværket problemer med at inddrive forfalden gæld, når en ejendom skal sælges
(ofte på tvangsauktion, som dødsbo eller i ’fri handel og vandel’).
9. Formanden opfordres til at skrive til de lodsejere, hvorpå vandværket har indvindingsboringer, idet
der er kommet nye regler om en øget dyrkningsfri- og sprøjtefri zone fra 10 til 25 meter.
Der skal ydes erstatning hvert år, såfremt ’visse andre’ EU-normer/grænser’ for tilskud ikke er
overskredet.
10. Formanden har deltaget i et kursus, så hjemmesiden kan vedligeholdes.
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11. Erfaring fra andre vandværker gør, at bestyrelsen fremover vil foretage stikprøvekontrolaflæsning
af vandmålerne, dette med virkning fra 2012, for at forhindre misbrug/snyd i forbindelse med
måleraflæsning mv.
12. I forbindelse med at der skal kloakeres i området, hvor vandværket er placeret, og vandværket
derfor også skal tilsluttes det ny kloaksystem, har formanden haft rigtig mange og lange og
tidsrøvende kontakter med Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning/Spillevand, idet der
blandt andet har været tvivl om skyllevandet fra vandværket skulle tilsluttes den ny separation til
kloak- eller regnvandsledningen.
13. Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med den forestående generalforsamling.
Generalforsamlingen der finder sted den 23. marts 2012 i Hjelm Forsamlingshus
Der vil senere/snarest blive udarbejdet en dagsorden, som også vil blive lagt på hjemmesiden,
annonceret i Ugeavisen for Møn samt meddelt pr. e-mail til de, der har oplyst deres mail-adresse til
vandværket; klik her for tilmeldings-orienteringen.
14. Formanden har (med henvisning til Vandværksforeningens retningslinjer for bestyrelsesarbejde)
foreslået, at der udbetales diæter til bestyrelsen i forbindelse med mødeaktiviteter (jfr. de
kommunale regler).
Endvidere foreslog formanden, at løn og bestyrelseshonorar pristalsreguleres, for at følge
prisudviklingen.
15. Nye grønne afgifter betyder, at alle forbrugere i perioden 2012 til 2017 skal betale mere pr. kbm.
vand (i 2012 ca. 18%, og i perioden 2013-2017 ca. 23% mere i forhold til 2011, når det gælder de
grønne afgifter; hertil kommer moms og afledningsomkostninger), der er ikke tale om at
vandværket skal have mere for at levere vand, men vandværket bliver brugt som
opkrævningskontor for de øgede afgifter; se her, for at få detaljerede oplysninger om den øgede
afgift/udgift, som du skal betale.
16. Orientering om bankbeholdning og investering.
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