GAMMELSØ VANDVÆRK
NOTER FRA BESTYRELSESMØDE HOS KENN
TORSDAG 27. SEP 2018 kl. 18.30
1. Sammenlægning med Vordingborg Forsyning og de 4 private vandværker pågår fortsat,
senest bekræftet ved et møde hos Vordingborg Forsyning den 24. september 2018.
Byggeriet af det ny vandværk på Frenderupgade 12B er påbegyndt, og forventes afsluttet
ultimo 2019.
Det planlægges for indeværende, at Vordingborg Forsyning overtager Gammelsø Vandværk
med udgangen af april 2019.
Nyt møde med Vordingborg Forsyning og de 4 vandværker er planlagt til den 29. november
2018.
2. I fortsættelse af møde den 19. marts 2018 med advokat og revisor fra Vordingborg
Forsyning, og at Vordingborg Forsyning skal overtage Gammelsø Vandværk, blev vandværket
besigtiget, og fundet meget tilfredsstillende med hensyn til vedligeholdelse og orden ligesom
det blev sagt, at der er ’styr på tingene’.
3. Datatilsynet kræver, at mails, der indeholder personfølsomme oplysninger, krypteres.
Gammelsø Vandværk sender ikke personfølsomme mails til forbrugerne, hvorfor bestyrelsen
ikke finder det relevant at investere i et program til formålet.
Personfølsomme oplysninger behandles af vor revisor.
4. Nordea har ændret forretningsbetingelserne for ’foreningskunder’ (som vandværket er
defineret), så vi fremover årligt skal betale 300 kr. og fortsat ikke får renter af vort
indestående!!!
Bestyrelsen besluttede (til trods herfor), at beholde kontoen, da vi derved sikrer vor formue,
der holder sig under den ’garanti-grænse’, som sikrer vandværket at få indestående tilbage,
såfremt Nordea skulle ’likvidere’.
5. Vandmålere med forbindelse med SEAS-NVE-målerne er kun virksom hos ca. halvdelen af
vores kunder.
Der vil blive gjort forsøg med an antenneløsning, så samtlige vandmålere kan blive
fjernaflæst.
Det har desværre, af ovennævnte årsag, været nødvendigt at udsende aflæsningskort til
forbrugerne i efteråret 2018, trods det var forventet, at Vandværket kunne få alle
forbrugstallene via fjernaflæsning af vandmålerne.
6. Vi har modtaget forslag til prøveplan af vandanalyser fra Vordingborg Kommune, der er
videresendt til vort laboratorium, der forestå analyserne.
7. Vandværkets nu ikke-benyttede og lukkede boring på Lerkildevej foreslås solgt til den
jordejer, hvor vi ’i tidernes morgen’ har købt og etableret boringen, dette mod at han
afholder alle omkostninger i forbindelse med en lovlig nedlægning af boringen.
Beslutningen er dog ændret, idet Vordingborg Forsyning, som vi er i forhandling med
vedrørende overtagelse af Gammelsø Vandværk, ikke ønsker, at Gammelsø Vandværk skal
afhænde boringen.
8. Et brud på en forsyningsledning i Hjelmområdet er fundet og udbedret i løbet af en weekend;
en fritidsbolig meget tæt ved bruddet var i fare for at få vandskader, men udbedringen blev
heldigvis foretaget før, der opstod vandskader på ejendommen.
9. Orientering om bankbeholdninger pr. 27. SEP 2018.
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