GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
Noter fra Bestyrelsesmøde den 13. juni 2013

1. Afbud fra Bo Øbo Nielsen; den øvrige bestyrelse var til stede.
2. Kassereren oplyste, at Hages Gaard var blevet informeret om fordelingen af lukke- og
åbningsgebyrerne skal være 2.000 kr. for begge, jævnfør takstbladet.
3. Formanden blev bedt om at meddele leverandøren af pumper til Hjelm-området er udbedret af vor
lokale VVS.
4. Formanden har gennem (mange og lange) forhandlinger formået, at vandværket nu har modtaget
40.000 kr. plus moms fra det tidligere servicefirma, der vedligeholdt vandværket, dette som
erstatning for dårlig service med deraf afledte udgifter for vandværket, hvilket beløb bestyrelsen er
tilfreds med.
5. På generalforsamlingen i marts 2013 blev der rejst spørgsmål om farligheden ved, at der er en kort
strækning med asbestrør.
Formanden har undersøgt sagen, har fået oplyst, at asbestledningerne IKKE er farlige som
vandledning; farlighed er der først, når asbest indåndes som støv, og altså ikke når den benyttes til
at fremføre vand.
Bestyrelsen vil dog have udskiftet den pågældende vandledning, så fremtidige spørgsmål herom
kan imødegås.
Spørgeren er informeret.
6. To bestyrelsesmedlemmer har været til orientering om eventuel etablering af solceller (et
spørgsmål der også blev rejst på generalforsamlingen); bestyrelsen vedtog at udsætte beslutningen
til en etablering af et fælles vandværk på Vestmøn.
Spørgeren er informeret
7. Bestyrelsen finder det fortsat vigtigt, at der etableres et fælles vandværk på Vestmøn, også gerne
med deltagelse af Neble og Bissinge Vandværker, der har vist interesse herfor
8. Vandværkets hjemmeside fortsættes med den nuværende udbyder, selv om Vandværksforeningen
(hvor vi oprindeligt har fået tilbud om oprettelse af en hjemmeside) ikke mere vil benytte denne
udbyder. Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt gå i markedet for at finde en anden udbyder.
9. Formanden orienterede om, at der er lovkrav om, at vandværket skal have et ledelses-system.
10. I forbindelse med det fremtidige vandværkssamarbejde på Vestmøn, har der i begyndelsen af juni
været ’besigtigelse’ af de øvrige 3 vandværker, der oprindeligt indgik et samarbejde om et
fremtidigt fælles vandværk på Vestmøn.
11. Formanden meddelte, at han ikke genopstiller som formand efter næste generalforsamling (marts
2014).
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12. Bestyrelsen vedtog, at nedlægge boringen på Lerkildevej, da vandet er for dårlig en kvalitet. Vi har
fortsat to gode boringer, og med udsigt til et nyt Vestmønsk Vandværk, er bestyrelsen ikke bange
for, at vandværket er i stand til at levere tilstrækkeligt med godt vand til forbrugerne, idet der
yderligere arbejdes på at etablere en nødforbindelse med andre vandværker i nabolaget.
13. Orientering om bankbeholdning og værdi af investeringer.
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