1 kvartal 2011
Skrevet af Lars Jung

Bestyrelsen beretter:
Første kvartal 2011 begyndte med nogle fæle overraskelser for
bestyrelsen!
Det viste sig at stort set samtlige boringer trænger hårdt til at blive
renoveret – flere er i en så dårlig stand, at der kan være direkte fare for
sammenstyrtning.
Forhold som bestyrelsen ikke tidligere har været bekendt med!
Eksempelvis kan nævnes følgende:
1. Fredensgade: risiko for oversvømmelse
2. Fredensgade Nord: risiko for oversvømmelse + utætheder
konstateret
3. Kirkeeng 1: brønd utæt
4. Kirkeeng 2: risiko for indtrængen af sekondært vand
5. Nordvest: utæt brønd
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6. Øst: risiko for intrængen af overflade vand
På det grundlag har bestyrelsen truffet den beslutning at samtlige
boringer inspiceres af brøndborer med video-kamera, for at danne
beslutingsgrundlag for hvilke skridt der skal tages.
Inspektionen har senere vist at Øst skal total-renoveres, og Nordvest
sandsynligvis ligeså.
Det er besluttet at boringerne &quot;angribes&quot; i følgende
rækkefølge:
1. Kirkeengen
2. Fredensgade
3. Hugin
4. Munin
Lars Sørensen fratrådte efter eget ønske, og efter mange trofaste år,
sin stilling som vandværks-assistent ved udgangen af februar 2011.
Lars’s fratrædelse blev markeret ved reception som blev afholdt på
værket, hvor rigtig mange havde fundet tid til at komme og ønske Lars
en lykkebringende fremtid.
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Bestyrelsen takker Lars for mange års tro tjeneste i vandværket, og vi
ønsker Lars al lykke og held i fremtiden.
En anden vigtig begivenhed i første kvartal var det politiske røre
omkring Vandsektorloven.
Efter hårdt lobby-arbejde, var det faktisk lykkedes for Erfa-grupperne
at påvirke venstre’s Eivind Hesselbo så meget, at der blev inviteret til
forhandlinger på Christiansborg om at få de 131 private vandværker
løftet ud af Vandsektorloven – og det så endda temmelig lovende ud –
så vi var alle overbeviste om at nu skulle det lykkedes os at slippe fri af
dette bureaukratiske åg.
Desværre – stor var skuffelsen da det stod klart at
socialdemokraterne ikke ønsker at løfte de private vandværker ud af
&quot;vandviddet&quot;.
De kunne strække sig til at hæve grænsen fra 200.000 m3 oppumpet
vand til 400.000 m3 oppumpet vand.
Det hjælper kun ganske få – så det var der ikke politisk vilje til at
gennemføre – derfor blev forslaget forkastet.
Selve loven skal op til revurdering i 2013 – og så må vi håbe at
politikerne er kommet til fornuft!?
Tillige med de officielle vandprøver foretaget af Milana, har driftleder
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David Ipsen foretaget egne vand-analyser – og ingen af disse har givet
anledning til bemærkninger.
Vi har godt og rent vand!
Næste punkt er generalforsamlingen, som afholdes 18 maj 2011, kl
19:00 i Slangerup Idrætshal.
Vel mødt!
Med venlig hilsen - Bestyrelsen
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