Generalforsamling for Herstedøster Vandværk. Tirsdag 22. september 2020 i Herstedøster Forsamlingshus
Jørn Jørgensen blev valgt som dirigent. Dirigenten godtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
forhold til vedtægterne.
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning. Han påpegede, at den var udsendt på forhånd, og kun ville
berøre få punkter.
Vandværket har fået installeret et såkaldt SRO-anlæg (Styrings-Regulerings-Overvågnings anlæg), hvor alle
bestyrelsesmedlemmer kan følge med i vandværkets tilstand, fra PC’er, Tablets og smartphones. Det har
blandt andet givet mulighed for at opdage ledningsbrud, og at styre indvinding og udpumpning af vand.
Stophane-motionerings-projektet er detail-planlagt, men er sat midlertidigt på standby i forhold til at få
uddelegeret ventilmotioneringen i de forskellige områder i byen – en indsats, som på sigt, skal forestås af
forbrugerne i de enkelte områder.
Der har været et par ledningsbrud i byen, som har været udbedret effektivt – men som selvfølgelig altid
skaber gener hos de berørte forbrugere.
Der var efterfølgende spørgsmål til blødgøring af vandet, som gav anledning til diskussion af forskellige
metoder til blødgøring, og passende til forskellige størrelser af vandværker/vandforsyningsvirksomheder.
Konklusionen var dog at vandværket ikke har en plan om at indføre blødgøring af vandet, og at vi fortsat
afventer mere evidens for metoder, som har den ønskede effekt, og som er tilpasset mindre vandværker.
Der var endvidere spørgsmål til forureningen i Naverland. Formanden nævnte, at det årlige møde med
kommunen, hvor vi sædvanligbliver opdateret om forureningen, grundet Corona-situationen var aflyst, men
at situationen nok er den samme som sidste år, nemlig at udbredelsen trækkes mod Ejby, hvor Glostrup
indvinder i et par boringer, og altså væk fra vores indvindingsområde. Et forhold der dog evt. kan ændre sig,
hvis HOFORs planer om at indvinde vand i Vestskoven bliver realiseret. Vi regner med at
kommunen/grundvandsrådet vil holde os orienteret. Der bliver i øvrigt stadig oprenset i Naverland af
Hovedstadsregionen.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
Kasseren fremlagde herefter regnskab og budget, som begge blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Gerhardt Grøn, Heidi Albrechtsen og Torben Riis var afgående. Heidi valgte ikke at genopstille, mens Torben
og Gerhardt blev genvalgt. Ydermere blev Scott Myers og Raoul Roestenberg valgt, som arbejdende
suppleanter til bestyrelsen.
Jeanne Svendsen og Walther Hammerstrøm blev genvalgt som bilagskontrollanter.
Under eventuelt var der spørgsmål til vandkvaliteten det seneste år. Svaret var, at prøverne har været fine
igennem hele året, bortset fra en overskridelse af nitrit-indholdet ved ”afgang vandværk”. Det er således, at
”krav max-værdien” på vandværkets afgangsside, skal være 10 gange lavere, end ude hos forbrugerne. En
opfølgende prøve blev taget fra ledningsnettet hos en forbruger, og her nitritindholdet langt under den
tilladte ”krav værdi”. Vi har efterfølgende arbejdet videre med vandværkets tekniske installationer, for at
optimere rensningsprocessen. En efterfølgende prøve fra ”afgang vandværk” har påvist at vi nu overholder
alle kravene til vandkvaliteten.
Afslutningsvis takkede formanden, kasserer Heidi Albrechtsen, for hendes store arbejde over en længere
årrække, hvorefter dirigenten lukkede generalforsamlingen.
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