STRØMMEN VANDVÆRK
Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 21.april 2015
Fraværende :Michael Cenholt Kjeldgaard

_____________________________________________________________________
DAGSORDENPUNKT
1. Nyt fra formand Carsten Hindborg
Olsen.


Herunder bl.a.: Generalforsamlingen,
herunder afvikling af konstituering m.v.

BESLUTNING
Bestyrelsen:
 Formanden anmodede om, at Bestyrelsen
drøfter en henvendelse fra repræsentanter fra Sønder Alle.
Aftalt, at sagen vedrørende Sønder Alle kan
optages på denne dagsorden – se punkt 4 - til
drøftelse og evt. stillingtagen


Der afvikles generalforsamling i Randers
Vandråd den 29. april 2015 – alle medlemmer kan deltage.



Drøftet afvikling af den forestående
generalforsamling. Aftalt, at der afvikles
konstitueringsmøde umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning.

Bestyrelsen: Til efterretning
2. Info fra driftleder.


Ingen konkrete emner/punkter.

Bestyrelsen: Til efterretning.

3. Udskiftning af vandmålere.








Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at der i
2015 skal ske en udskiftning af alle
vandmålerne under Strømmen Vandværk.
Udgift til udskiftningen er optaget på budget 2015 under anlæg.
Efter aftale, har driftsleder indhentet
tilbud fra 3 håndværkere, der kan
varetage opgaven.
Til Bestyrelsen foreligger der tilbud fra alle
3. Tilbuddene er rundsendt til bestyrelsens
medlemmer, der skal tage stilling til, hvem
der skal tilbydes opgaven/arbejdet.
Driftsleders indstilling fremgår af det
interne materiale, som bestyrelsens
medlemmer har modtaget.
Tilbud bliver ikke offentliggjort via
dagsorden eller hjemmesiden, idet disse
betragtes som fortroligt materiale.

Bestyrelsen:
1. De modtagne tilbud er gennemgået og
drøftet. Vedtaget/godkendt, at laveste
tilbud accepteres.
2. Bestyrelsen udtrykte stor forundring over
den store prisforskel der var mellem
laveste og højeste bud.
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4. Eventuelt.
Forespørgsel.
 Den 12. april 2015 har Bestyrelsen
modtaget en skrivelse fra repræsentanter
på Sønder Alle.
 I skrivelsen stilles 5 spørgsmål:
o Hvorfor er trykket faldet markant
efter den sidste
røromlægning/renovering?.
o Hvilket tryk på vandet kan/skal
man forvente?
o Er det normal kutyme, at man
bliver affærdiget i telefonen, når
man klager over manglende tryk?
o Er der kommet klager fra andre
steder, over manglende tryk?
o Hvad vil bestyrelsen gøre ved
problemet og hvornår?
 Brevet er underskrevet af 5 navngivne
afsendere.
 Det bemærkes, at brevet er fremsendt til
besvarelse på generalforsamlingen den 21.
april 2015, men der var ingen konkrete
henvendelser på selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen.









Bestyrelsen:
Driftsleder Hans Lyng orienterede omkring
de tiltag der var iværksat på baggrund af
henvendelsen.
Der er bl.a. lavet trykmåling på Sdr.
Alle/Struervej, hvor der er målt et tryk på
2,5 bar.
Der er lavet trykmåling på Vorup Boulevard/Skanse Alle – målt et tryk på 2,8 bar.
De målte enheder svarer til henholdsvis 25
og 28 meter vandsøjle.
Det påpeges endvidere, at forbrugerne ikke
har krav på et mindste tryk – anført i
”Regulativ for vandværker i Randers
Kommune og Normregulativ for almene
vandforsyninger – pkt. 6”.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at trykket er
tilfredsstillende.
Det er Bestyrelsens holdning/opfattelse, at
dialogen med forbrugerne skal have høj
prioritet, hvorfor de 5 repræsentanter inviteres
til Bestyrelsens møde den 19. maj 2015.

Næste møde aftalt til tirsdag, den 19. maj 2015 kl. 17.00.
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Søren Ejlersen

Tove Mikkonen

