Referat af møde i Vandværket, den 6. juni 2018
Deltagere:
Rene Andersen- formand, Michael Michaelsen- kasserer, Torben Rosborg,
Morten Seierøe, Anni Kær Pedersen (ref.)
Fraværende:
Torben Lundager, Lars Ole Hansen
Økonomi
Kasserenen orienterede, at alle har indbetalt. Tilbagestår kun dem, der har betalt, men
ikke har betalt det pålignede rykkergebyret. Rykkergebyret pålægges næste års faktura.
Det sker, at vi ikke hører fra andelsboligforeninger, når der er flytter nye beboere ind.
Formanden kontakter andelsboligforeninger, angående manglende indberetning.
Rundtur hos Grundfos
Formanden orienterede om, at Grundfos afholder rigtige pumpekurser - vist nok i
Nordtyskland. Vi vender muligheden for deltagelse i Grundfos på næste møde.
LER forespørgsel
Formanden fortalte om de LER-forespørgsler, som vi jævnligt får.
Sydlige boring
Formanden orienterede om dialog med Lene Bagh fra Htk. På spørgsmålet om vi
skal arbejde aktivt for at få lave en udstykning, blev det besluttet, at sagen tages op i
efteråret.
De nye udstykninger
Info om digitale målere. Formanden havde talt med formanden for Ny Fløng Vandværk,
som nu gjorde brug af digitale målere og indsamlede data ved at køre rundt i området med
en antenne/Tablet. Det hele foregik uproblematisk. Obs at få styr på problematikken i
forhold til dobbeltindberetning - til Htk og via digital indberetning.
Michael har talt med lederen af Htk-Forsyning Kim Rene. Michael oplyste, at vi skal
forhandle om at få mellem 25-40 kr. pr. digitale måleraflæsning til kloakforsyningen,
Når og hvis vi når dertil, skal vi huske at lave en databehandleraftale.
Michael finder priser for indkøb og opsætning af digitale hhv. mekaniske målere, med
henblik på videre drøftelse og beslutning. Rene taler med Torben Lundager. Bestyrelsen
var enig i, at det er Rene og Michael der beslutter, om der på de nye klimahuse, skal
opsættes mekaniske eller digitale målere.
Byggevand på M.W. Gjøesvej.
Der er begrænset forbrug på M.W. Gjøesvej.
Vandmåler på Tingstenen 10
Måler er skiftet.

Persondataforordning
De udsendte dokumenter blev gennemgået. Anni og Michael vejledte bestyrelsen i
opmærksomhedspunkter i forhold til bestyrelsens arbejde med persondata. Bestyrelsen
godkendte det dokument om Persondatapolitik, der er lagt på Vandværkets hjemmeside,
idet der gives en uge til at supplere med eventuelle bemærkninger direkte til Michael. Det
blev aftalt, at der sendes en info til alle, der abonnerer på vores nyheder med henvisning til
linket. Anni sørger for at der kommer omtale af databeskyttelsesforordningen i Tingstedet.
Derudover blev de øvrige dokumenter godkendt, idet Rene lige gennemfører en ekstra
gennemlæsning og giver evt. kommentarer til Michael. Michael lægger derefter
arbejdsdokumenter på vandværkets hjemmeside der, hvor der skal bruges kode for at tilgå
dokumenterne - så dokumenterne fremadrettet virker som nemt tilgængelige dokumenter
for bestyrelsens videre arbejde med persondatabeskyttelse.
Alle i bestyrelsen godkendte endvidere at deres navne og kontaktdata ligger på
foreningens hjemmeside.
Nyt kontrolprogram
Morten har været til møde hos HTK om det nye kontrolprogram. Vejledningen fra
Miljøstyrelsen om det nye kontrolprogram er ikke færdig endnu - ligger i udkast.
Ikke længere krav om, at analyseresultaterne skal på hjemmesiden - data skal opdateres
til JUPITER fremadrettet. Det er samme prøvesteder i 5 år - derefter kan de ændres.
Rene ringer til Lene Bagh og godkender kontrolprogrammet.
Renovering af vores rentvandsbeholder/vandværk
Morten har fået rådgiver firmaet Dines Jørgensen anbefalet.
Formanden er i gang med en overordnet plan for renoveringen – bla. har han via en logger
at se, hvornår de ca. 70 kubikmeter, vi bruger dagligt bliver forbrugt over dagen. Skal vi
overveje skylning af systemet - vi gør de to gange om ugen - vi skal have styr på, hvor
længe skylningen skal foretages. Skal vi ændre tiden. Det har indflydelse på, hvor meget
vand, vi har brug for.
Rene tager kontakt til Carl Otto Rissing fra Dines Jørgensen om de er interesseret i at
bistå os med renoveringen.
Diverse
Intet. MIchael køber ekstranøgle til vandværksbygningen. Evt. Opsættes en nøgleboks.
Næste møde dato
Det står åbent om der bliver et møde før sommerferien med rådgiver - evt. en af
dagene den 18., 19. og 20. Juni. Rene melder ud, hvis det bliver til noget.
Møde efter sommerferien 14. August kl. 19 i Forsamlingshuset.

