Bøsserup, den 21. april 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 14. april 2018 kl. 10:00 Bøsserup Huse 9
Tilstede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Arne Cederholm
Fraværende:
Robert Bech Nielsen
Didde Dich
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
a. ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” (tidligere vedlagt)
b. Dons forslag til prøvetagning, som følge af ovenstående (tidligere vedlagt)
c. Indstilling til Kontrolprogram 2018-2022 (vedlagt)
3. Driftsrapport
4. Status for igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6.
7.
8.
9.

FVT og OVR møder (Mogens)
Kursus i AQA-5000 system (Thomas)
Godkendelse af Info-folder
Økonomisk status
a. Regnskab 2017 (vedlagt)
b. Budget 2018/2019 (vedlagt)
10. Generalforsamlingen 2018
a. Forslag til: Bestyrelsens beretning (tidligere vedlagt)
b. Prisblad (tidligere vedlagt)
11. Fastsættelse af næste møde
12. Eventuelt
Ad. 1
I fravær af sekretær Robert Bech Nielsen blev Rudy tvunget til at tage referat. 😊
Ad. 2
a. ”Bekendtgørelsen om vandkvalitet..” medfører at der skal tages flere vandprøver, da
prøver fremover tages uden en forudgående udskylning (straks prøve). For at sikre at
vandværket kan dokumentere at det leverede vand opfylder kravene, bliver der
fremover også udtaget en efterfølgende prøve, hvor vandet har løbet i nogle minutter.
b. Vores prøvetagnings laboratorium ”DONS” har fremsendt et forslag til fremtidige
prøvetagninger. Det blev besluttet at følge deres anbefalinger, dog således at prøverne
fremover bliver taget på en adresse med helårsbolig. Thomas forespørger et muligt
prøvested.
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c. Formanden har udarbejdet en ”Indstilling til Kontrolprogram 2018-2022” som
kommunen har krævet. Indstillingen er udarbejdet med data fra ”DONS”.
Efter bestyrelsesmødet er indstillingen blevet forhåndsgodkendt af kommunen.
Ad. 3
Værket ”kører” tilfredsstillende. Med vore nye overvågningssystemer er det lykkedes at
begrænse vandspild på flere adresser.
Ad. 4
Der er pt. ingen igangværende arbejder. Formanden foreslog, at vi bør have rentvandskarret
renset og efterset. Formanden indhenter tilbud.
Ad. 5
Der har ikke været noget salg siden sidste møde. Pt. er der 10 parceller til salg i vandværkets
område.
Ad. 6
Mogens orienterede kort om møder og generalforsamlinger
Ad. 7
Thomas orienterede om et seminar omkring vort nye overvågningssystem AQA5000.
Bestyrelsen besluttede at afholde et internt kursus til efteråret, i de systemer vi benytter.
Ad. 8
Bestyrelsen godkendte den udarbejdede Info-folder.
Ad. 9
a. Regnskabet blev godkendt og underskrevet
b. Budgettet blev godkendt. Det var en debat om muligheden for at nedsætte den faste
afgift. Der var enighed om at afvente næste års regnskab før en beslutning tages.
Ad. 10
a. Bestyrelsens beretning blev vedtaget
b. Som følge af vedtagelsen af budgettet blev taksbladet godkendt
Ad. 11
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen den 13. maj 2018
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