GAMMELSØ VANDVÆRK
NOTER FRA BESTYRELSESMØDE HOS GORM
TORSDAG den 9. MAR 2017 kl. 18.30
Alle bestyrelsesmedlemmer til stede
1. Opdatering af punkt 11 i noter fra sidste møde den 26. JAN 2016; det viser sig, at den af
Vordingborg Kommune varslede selvhjælpshandling er retsstridig (ifølge Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse), og at Marienborg Gods dermed får lov til at foretage og
etablere en prøveboring, for på sigt at kunne forsyne deres forbrugerne med rent vand, der
overholder grænseværdierne, hvilket -ifølge Embedslægen- ikke har været tilfældet de sidste
8-10 år, og det er med den konsekvens, at de ca. 15 familier og husstande på Marienborg
Gods fortsat anbefales at koge deres vand, før det benyttes til ’konsum’.
2. Bestyrelsen har nu lagt fotos på hjemmesiden sammen med placeringen af vort ledningsnet;
virker desværre ikke endnu.
3. Formanden orienterede om vandforbruget de sidste to måneder.
4. EL-forbruget er faldet i forhold til den tilsvarende to-måneders-periode i 2016.
5. Der har været foretage trykprøvning af boringen på Grønsundvej og den dertil knyttede
råvandsledning til vandværket, der ikke viste problemer.
6. Drøftelse af vore investeringer for at undgå, at vandværket skal betale negative rente af vort
indestående; det blev besluttet, at vi for en del af vandværkets kapital (lidt under 50% af
vandværkets indeståender i et enkelt pengeinstitut) nu binder kapitalen i 35 dage i den
pågældende bank for at undgå negative renter.
Vandværkets kapital er fortsat fordelt i en række pengeinstitutter for at sikre, at i falde et
pengeinstitut måtte lukke, så er vore værdier fortsat sikret.
7. Der har gennem en periode været usikkerhed om, at vore vandmålere på vandværket (ikke
hos forbrugerne) har vist korrekt.
Efter en lang række undersøgelser heraf, er det besluttet, at der skal foretages en række
fysiske ændringer på vandværket, i blandt andet rør-dimensioneringen på tilgangsrørene til
målerne, så vandværket dermed sikre sig, at vi har 100% valide oplysninger om ind- og
udpumpede volumener.
8. For at sikre, at ’gammelt’ vand, fra en nedlagt boring, ikke skal kunne påvirke vandkvaliteten
af det vand, der leveres til forbrugerne, blev det besluttet, at råvandsledningen fra den
nedlagte boring på Lerkildevej fysisk afskæres 100% fra Vandværket.
9. Som forberedelse til generalforsamlingen den 31. MAR 2017 gennemgik bestyrelsen en
arbejdsfordeling af opgaverne hertil samt godkendte / gennemgik / udarbejdede /
behandlede / diskuterede samt enedes om:
a. Regnskab for 2016,
b. Budget for 2017,
c. Takstblad for 2017 og
d. 5-årig investeringsplan
10. Formanden orienterede om planerne og status på vandværkssamarbejdet mellem de fire
private vandværker (Bissinge, Lendemark, Neble og Gammelsø Vandværker) med
Vordingborg Vand.
11. Orientering om Vandværkets investeringer, der blev beslutte fastholdt.
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