GAMMELSØ VANDVÆRK
Noter fra Bestyrelsesmøde den 8. maj 2014

1. Bestyrelsen konstituerede sig med Gorm Schack Grundahl som formand.
2. Formanden bød Kenn Simonsen velkommen som ny i bestyrelsen og introducerede de
øvrige medlemmer samt om de arbejdsopgaver og fordeling heraf, der er i bestyrelsen.
3. Efter henvendelse fra et firma, der forhandler kalkknuser, havde formanden undersøgt
reference-vandværker, der ikke mente, at der var nogen virkning, samt at prisen herfor
var meget stor, besluttede bestyrelsen sig derfor for ikke at anskaffe kalkknuser.
4. Bestyrelsen enedes endvidere om ikke anskaffe fotos til at ’lægge på’ de digitale kort, der
viser vore vandledningers placering.
5. Etableringen af de overjordiske råvandsstationer, der skal placeres over vore boringer, er
igangsat.
Boring #5 lukkes med betonkegle og lås.
6. Det ledelsessystem/kvalitetssikringssystem, som er lovpligtigt, har vort servicefirma givet
tilsagn om at de vil benytte, således at vi fremover kan dokumentere, hvad der sker på
vandværket.
7. Vandværket er placeret i et område, der fremover skal separere spildevand i ’sort og
hvidt’; bestyrelsen arbejder på at finde en løsning herpå.
8. I forbindelse med at en forbruger for et år siden har haft et meget stort vandspild, har en
andelshaver klaget til Forbrugerklagenævnet; vandværket har konsulteret juristerne i vor
interessorganisation FVD, før vi besvarede henvendelsen.
9. En anden andelshaver der har foretaget indgreb i vandværkets målerbrønd, hvilket er
forbudt, da det er vandværkets ejendom, vil blive afkrævet et beløb for retablering heraf.
10. Der har været presseomtale af den dårlige vandkvalitet, som Marienborg Gods leverer til
deres lejere. Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig noget i denne ’presse-polemik’, da
Gammelsø Vandværk måske på et senere tidspunkt skal levere til Marienborg Gods med
tilhørende lejeboliger.
11. En ny drikkevandsbekendtgørelse er trådt i kraft, og formanden har derfor bedt
Vordingborg Kommune om en ny prøvetagningsplan, men har endnu ikke modtaget noget
svar herpå.
12. Vi har konstateret et lille vandspild på begge vore forsyningsledninger (Til Hjelm og til
Damsholte), men da det er relativt lille, gør vi ikke noget for indeværende for at loklisere
(om muligt) hvor utætheden er, men vil opfordre andelshaverne til at være opmærksom
herpå og informere bestyrelsen, såfremt man har mistanke/opdager eventuelle utætheder
på nettet.
13. Vor nye bestyrelsesmedlem Kenn, har tilbudt at undersøge om vi skal omlægge vore
investreinger.
14. Boringen på Lerkildevej er nu nedlagt og el-måleren returneret til SEAS-NVE.
15. Orientering om bankbeholdning og værdi af investeringer.
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