GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 22. juni 2011

1. Der arbejdes på at få vandværket vedligeholdt med hensyn til ny boring og automatisering af
vandindvinding, så alarmer aktiveres ved svigt.
2. Vandmålerene skal udskiftes i 2011 (lovpligtigt).
Bestyrelsen har tidligere overvejet at overgå til målere, der kan fjernaflæses, men da teknikken
fortsat er ’ny’, er det besluttet, at der skal opsættes målere af samme type, som der har været
anvendt hidtil.
Årsagen hertil er, at vi i bestyrelsen vil se hvilke erfaringer, der kan dokumenteres af leverandører
og andre vandværkers oplevelser.
Det primære argument for at overgå til fjernaflæsning, er en lettelse for forbrugerne (især
fritidshusejerne), vandværket informere Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning, så
forbrugerne ikke skal ulejlige sig med at aflæse flere gange og sende oplysninger til flere ’instanser’.
3. De tegnede forsikringer synes at dække vandværkets og bestyrelsens behov.
4. Bestyrelsen enedes om at anskaffe et ’kort-system’, så henvendelser fra grave-aktører kan besvares
professionelt og effektivt.
Der er tale om henvendelser, som vi har pligt på at besvare i løbet af 5 arbejdsdage; ved at besvare
henvendelserne rettidigt, sikrer en stabil forsyning til forbrugerne idet ledningsbrud kan undgås,
men såfremt der skulle ske overgravning af vandledningerne, skal grave-aktøren betale herfor, og
dermed ikke af forbrugerne (Vandværket).
5. For at vore forsikringer skal være dækkende, skal vandværkets ’el-tavle og styresystem’
termograferes fra 2012; tilbudte priser herpå ligger i omegnen af 10.000 kr., hvilket bestyrelsen vil
arbejde på at få udført til mere rimelige priser.
6. Det blev besluttet, at vandværket indgår i et frivilligt grundvandssamarbejde med andre
vandværker i kommunen. Prisen vil beløbe sig til ca. 5.000 kr. årligt; grundvandssamarbejdet i
kommunen er ikke et kommunalt projekt/opgave, men en frivillig ordning mellem vandværkerne i
kommunen. De indbetalte midler skal gå til en professionel og korrekt lukning af brønde og
boringer, der kan true vort grundvand, og dermed forbrugernes drikkevand.
7. Orientering om bankbeholdning og investering.
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