GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 3. november 2011

1. I området, hvor vandværket er bygget, skal der foretages ændringer i kloaksystemet, idet regnvand
skal adskilles.
Det medfører, at der skal placeres en ledning på vandværkets ejendom, og i den forbindelse vil
vandværket modtage erstatning, men vi må på den anden side også forvente nogle udgifter til
omlægningen af vore spillevands- og regnvandsledninger.
Bestyrelsen besluttede at bemyndige Grontmij, der for Vordingborg Forsyning forestår
koordineringen af arbejdet, til at tinglyse en deklaration på ejendommen med blandt andet
oplysninger om ledningernes placering.
2. Formanden har oprettet en mail-adresse til vandværket, så det ikke er formandens private mailadresse, der benyttes.
Fordelen herved er, at ved (fremtidige) formandsændringer, har den ny formand straks adgang til al
e-mail.
Den ny mail-adresse er: Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk , hvilket svarer til hjemmesidens
adresse: www.Gammelsoe-Vandvaerk.dk
3. Bestyrelsen har tidligere diskuteret muligheden for at oprette en SMS-service, så forbrugere, der er
interesseret i at modtage vigtige information fra vandværket, kan få besked herom.
SMS-tjenesten er nu oprettet, og der er for indeværende ca. 25 tilmeldinger.
-supplerende kan oplyses, at flere har ’tegnet abonnement’ på at modtage mail-besked, for at
modtage løbende information fra vandværket.
4. Formanden foreslog, at der blev indkøbt en PC, som formanden kunne benytte til alt hvad der
vedrører vandværket.
Idéen bag dette er, at ved et formandsskifte, kan samtlige elektroniske data overleveres til den ny
formand, der derved vil være ’funktionsdygtig’ fra dag et.
Bestyrelsen fandt forslaget godt, og accepterede et køb af en PC til formålet.
5. Kassereren har hidtil benyttet sin egen printer til ’alskens’ udskrifter til vandværket, men printeren
er nu itu; det blev besluttet, at anskaffe en printer til kassereren.
6. Det blev diskuteret, om vandværket skulle anskaffe en mobiltelefon til brug for SMS-tjenesten og
andre behov i vandværks-regi.
Ved et formandsskifte ville alle telefonnumre til brug for SMS-tjenesten herved også ’nemt og
smertefrit’ overdrages den ny bestyrelse
To bestyrelsesmedlemmer ville undersøge, om det er muligt at sendes SMS-beskeder fra PC’en;
beslutningen om køb af en mobiltelefon blev udskudt, til svaret foreligger.
7. SEAS-NVE har sendt tilbud om fastfrysning af el-prisen (en udvalgt del heraf); prisen er meget
gunstig, da der er vand i de norske og svenske vandmagasiner, hvilket holder prisen på el lav.
Vandværket har tidligere indgået aftale om fastfrysning indtil 2013.
Bestyrelsen besluttede at fastfryse prisen til udgangen af 2015

G.S.G

Side: 1

GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
8. Formanden har (igen) kontaktet Neble Vandværk, der har kvalitetsproblemer med drikkevandet;
årsagen til kontakten er, at de to vandværker tidligere har drøftet at etablere en nødforbindelse
mellem værkerne, og at man i Neble kunne have haft en fordel ved en sådan nødforbindelse,
ligesom det fremover ville kunne give forbrugerne i begge vandværker en større
forsyningssikkerhed.
Formanden for Neble Vandværk vil tage sagen op på deres næste bestyrelsesmøde, og derpå
informere Gammelsø Vandværk om resultatet.
9. Vandværket er af Vandværksforeningen blevet opfordret til at skrive til alle forbrugere med SEnummer, at vi har en ansvarsfraskrivelsesklausul, ligesom det ville være fornuftigt, at lægge den på
hjemmesiden..
Formanden blev opfordret til at undersøge de økonomiske sammenhænge mellem den klausul, og
den tegnede produktansvarsforsikring.
10. Vordingborg Kommunes Miljøudvalg har på sit november-møde godkendt et fra Vandrådet tilsendt
forslag til ’Regulativ for vandværker’.
Førhen var det kommunen (Møn), der udarbejdede et fælles regulativ gældende for alle
vandværker i kommunen; dette er ændret, så hvert vandværk fremover skal formulere sit eget
regulativ.
Vandrådet i kommunen (fællesorganisation for private vandværker, der ønsker medlemsskab) har
derpå udarbejdet et forslag til regulativ, som Miljøudvalget har godkendt.
Formanden for Gammelsø Vandværk har nu sendt vort regulativ til godkendelse i kommunen.
11. Vandmålerene er pt. udskiftet for ca. 50 % vedkommende.
Når vandmålerne udskiftes bliver formanden orienteret om defekter og mangle i målerbrøndende;
der er ca. 20 % af brøndene, der har ’skavanker’, der skal udbedres på vandværkets regning.
12. Bestyrelsen talte om overvejelser omkring en mere ’up-to-date’ styring af vandværkets drift.
13. Orientering om bankbeholdning og investering.
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