STRØMMEN VANDVÆRK
Dagsorden – Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. januar 2021

Møde nr.
Dato
Sted

1 - 2021
Den 18. januar 2021 kl. 17,15
Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn
Renè Frank Jensen
Henning Cillieborg Frederiksen
Kim Stær Christensen
Michael Cenholt Kjeldgaard
John Andreasen
Vibeke Hvid
Orla Vestenbæk
Hans Lyng
Elin Thulstrup

Opgave
Næstformand

Sekretær
Driftsleder
Kasserer

Deltagelse
X
X
X
X
X
X
X
X
Afbud

1. Handlingsplan.
På bestyrelsens møde den 2. oktober 2019 blev
det aftalt, at der skulle optages et
dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen skal drøfte
behovet for en handlingsplan i forbindelse med
udfald af hjemmesiden, kontaktpersoner ved
længere varende sygdom, personalefrateræden
o.l.
Hvem kan agere på de forskellige ”sårbare” ITsystemer, alarmopkald, rørsprængninger m.v.?
Drøftet på møde den 19. februar 2020, hvor
forskellige synspunkter blev drøftet.
Det er desuden aftalt, at driftsleder Hans Lyng
udarbejder et forslag til handlingsplan, der
fremlægges til drøftelse m.v.
Driftsleder tilkendegiver følgende:
Forskellige løsninger/modeller undersøgt. Ingen
af de undersøgte modeller har en total
handlingsplan ved et alarmopkald.
Det er vigtigt, at den person der modtager et
alarmopkald, hurtigt kan få et overblik over
situationen og agere i forhold til den tidligere
skitse til Alarmeringsplan for Strømmen
Vandværk.

1

Der peges på:
# Strømmen Gis-kort
# SRO-anlæg
# SMS-service
# Besked på hjemmesiden.
# Driftsforstyrrelser på telefon.
Punktet på dagsordenen den 2. september 2020,
hvor der ikke blev taget nogen beslutning.
Punktet på dagsorden den 8. december 2020,
hvor der ikke blev taget nogen beslutning.
Forslag til vagt ordning:
Betjening af Strømmen Vandværks forbrugere
efter normal arbejdstid hverdage fra kl. 16.00 –
08.00 samt søgnehelligdage

Drøftet

1. Strømmen Vandværk ansætter personale
der kan indgå i en vagtordning efter
normal arbejdstid samt søgnehelligdage.
2. Strømmen Vandværk indgår en aftale med
en virksomhed/alarmcentral.
Verdo Vand kan tilbyde 2 former for en
vagtordning.
• Strømmen Vandværks telefon
omstilles til Verdo efter normal
arbejdstid.
Ved opkald vedr. ledningsbrud m.m.
ringer Verdo til vores entreprenører,
hvorefter de tager over.
• Strømmen Vandværks telefon
omstilles til Verdo efter normal
arbejdstid.
Verdos montør tager ud og
besigtiger og vurderer omfanget af
brud m.m., om der skal ageres her
og nu, eller det kan vente til normal
arbejdstid.
Hvis ikke det kan vente sættes
arbejdet i gang med Verdos
montører m.m.

Det besluttes at prøve at indgå
en aftale med Verdo i 6 måneder
til at starte med.
Samt få registreret de aktiviteter
der måtte være i perioden.
Aftalen evalueres igen senest 2
måneder før udløb.

Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.
2. Ny forsyningsledning i Kærgade,
Skyttegade og Hviidsvej
I forbindelse med der laves separering af
regnvand i Kærgade fra Frederiksbergvej /
Hviidsvej til Vandværksvej, kan vi med fordel få
en ny forsyningsledning gravet ned. Det er ikke
muligt at flere entreprenører kan arbejde samtidig

Drøftet og det besluttes at
anbefalingen accepteres
således, at arbejdet sættes i
gang medio uge 3 2021.

i Kærgade, derfor indhentes der kun 1 tilbud på
jordarbejde og 3 på rørarbejde.
Når separeringen i Kærgade er færdig, bliver der
lagt nyt fortov og asfalt, og så bliver der ikke givet
gravetilladelse til, at grave i den nye asfalt.
Det anbefales at der samtidig lægges en ny
forsyningsledning i Skyttegade og Hviidsvej fra
Jægergade til Kærgade.

Arbejdet tilbydes til
lavestbydende:
VVS – Bravida – kr. 215.000,Jordentreprise tilfalder Vils
Entreprenørforretning A/S- kr.
221.581,-

Anbefaling:
Arbejdet sættes i gang medio uge 3 2021.
3. Eventuelt.
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