GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 26. juli 2012

1. Afbud fra Kim Samsø Pedersen og Bo Øbo Nielsen
2. Formanden, der var blevet opfordret til at anskaffe en mobiltelefon med tilhørende abonnement,
har købt en sådan, og har den liggende til udlån og arbejdsmæssig benyttelse.
3. FVD (Vandværksforeningen) har opfordret til, at alle vandværker tegner en retshjælpsforsikring;
som besluttet på sidste møde, er den nu tegnet.
4. Kimtallene er nu OK og den månedlange kogeanbefaling er ophævet.
Årsagen til de forhøjede kimtal viste sig at være forårsaget af, at det firma, der står for
vedligeholdelsen af vandværket, ikke har kontrolleret/renset/udskiftet membraner i
beluftningskammeret.
Formanden har skrevet til firmaet for at få en forklaring og dækning af de økonomiske
omkostninger, som vandværket har haft i den forbindelse.
5. Der er blevet tilsluttet to nye forbrugere i maj 2012, så der nu leveres vand til i alt 270 husstande i
vort forsyningsområde.
6. Formand og kasserer har deltaget i tre møder om en vandværkssammenlægning med
vandværkerne: Damme, Hårbølle Strand og Hårbølle Vindebæk.
Der er tale om sonderende møder, for om ca. 10 år, at lægge de fire vandværker sammen til ét
stort vandværk; årsagen hertil er, at vandværkerne da alle trænger til en gennemgribende
renovering, ligesom det forventes at blive sværere og sværere at finde interesserede, der vil indgå i
bestyrelserne; også ønsket om at kunne drive vandværket professionelt med hensyn til ledelse og
vedligeholdelse er afgørende.
Der arbejdes endvidere med at etablere nødforsyninger mellem de fire vandværker, for at kunne
sikre rent vand til forbrugerne.
7. Der er fortsat ingen afklaring på, om Marienborg skal tilsluttes vandværket; sagen ’ligger’ fortsat
hos embedslægen.
8. I efteråret 2011 blev samtlige forbrugsmålere udskiftet, og ved den lejlighed blev det konstateret,
at mange brønde med tilhørende dæksler og afbrydere trængte til at blive udskiftet, der er derfor
blevet renoveret ca. 20 brønde, og flere vil blive udbedret.
9. De ind- og udpumpede vandmængder for første halvår, er ’stort set’ de samme som i tilsvarende
periode i 2011.
10. Vandværkspasser og formand har deltaget i Vandværksforeningens repræsentantskabsmøde i maj.
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11. Bestyrelsen har de sidste par år arbejdet på at sikre vandværkets drift og fremtid, og der er i den
forbindelse indhentet og accepteret tilbud på opgavens løsning; der er således nu foretaget
ændringer på vandværket, der kan moniteres på den ny styretavle, der forventes opsat i
begyndelsen af september 2012.
12. Orientering om bankbeholdning og investering.
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