Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 3. oktober 2015 hos Rudy
Referat udarbejdet: 5. oktober 2015.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Didde Dich
Robert Bech Nielsen (referent)
(Ole Formann havde meldt afbud)
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
3. Status på økonomien (Steen)
4. Demonstration af Kamstrup-systemet (Rudy)
5. Møde ang. boringen på Trindhøjen (Rudy/Steen)
6. Ændringer/forbedringer på og omkring værket
7. Evaluering af generalforsamlingen den 30. maj 2015
8. Dato for generalforsamlingen 2016
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt
Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
Værket kører godt. Der er dog forskellige ting, der snart bør forbedres, se punkt 6.
Skyllepumpen gik i stykker i juni, hvilket resulterede i misfarvet og uklart vand grundet okker.
Med en hurtig indsats fra Mogens, Rudy og Frank Dahlgaard A/S blev pumpen skiftet og
problemet dermed løst.
Vi har et godt samarbejde med Frank Dahlgaard A/S, der tilser værket hver anden måned.
Også godt samarbejde med øvrige virksomheder, vi har samarbejdskontrakter med.
Oversigt over samarbejdspartnere ajourføres løbende og kan findes på vores fællesdrev.
Prisbladet, godkendt af kommunen, fortsættes uændret.
Prøver, der tidligere på året viste et lidt for højt indhold af nitrit i vandet, skyldes at prøverne
var taget på et tidspunkt hvor forbruget var lavt. Senere prøver viste et nitritindhold under
grænseværdien.
Klageprocedure udsendt af Danske Vandværker lægges på nettet til info til medlemmerne. Kan
fx anvendes ved tvister mellem vandværket og medlemmer.
Elinstallationer og -tavler skal termograferes. Dette er et Forsikringskrav.

Mogens har været til KVT-møde i Vig. Her blev især drøftet brandhaner, som skal fjernes. Det
er dog ikke et problem for os, da vi ikke har brandhaner.
Vandværkspasserne vil lave et netværk, hvor de kan udveksle erfaringer om drift af vandværker.
Yderby vandværk får ny ’boring’, hvor havvand fra Kattegat laves til ferskvand. Årsagen til
denne løsning er, at der er for meget salt i grundvandet på Odden. Vi kan komme ud se det
nye anlæg, når det er færdigt.
Ad. 3
Garantkontoen er som tidligere besluttet opsagt og pengene overført til foreningskontoen, der
nu er den eneste konto, vi har. Indestående pr. 30/9: 329.000 kr. Vi har en god likviditet trods
udgifter til udskiftning af målere.
Vi har fået fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.
Løn og bestyrelsesgodtgørelse udbetales 6/10. Lønsedler udleveret ved dette møde.
Ad. 4
Rudy demonstrerede den nye, trådløse måleraflæsning samt systemet der håndterer de data,
der indsamles. Systemet har mange gode funktioner, og den årlige aflæsning og efterfølgende
beregning af de enkelte medlemmers årsforbrug bliver meget lettere.
Ad. 5
Det er aftalt med ejerne af Dortheagården (på hvis grund Trindhøjboringen ligger), at der skal
bestilles en gartner til at plante lidt hæk, så hullet ud til vejen lukkes. Indgang til boringen vil
fremover være ved indkørslen til Dortheagården, og boringen er herefter ikke synlig fra vejen.
Vandværket betaler for dette arbejde. Aftalen er bekræftet i en mail og bliver udført i løbet af
efteråret.
Ad. 6
Den store pumpe melder fejl 2, termofejl. Årsagen kendes ikke, og fejlen har ikke umiddelbart
betydet noget. Men vi besluttede at gøre klar til at sætte pumpe to i drift, så vi har en
driftsklar pumpe i reserve.
Lidt udvendig vedligeholdelse af vandværksbygningen er efterhånden tiltrængt. Vi indhenter
tilbud på malerarbejde, tjek for murbier m.m., så bygningen kan komme en fornuftig stand.
Karret skal renses. Dette skal gøres på et tidspunkt med lavt forbrug, da det skal tømmes helt
ved rensningen.
Der siver vand ind ved pumpen på Trindhøj-boringen. Pumpen bør flyttes op, så den står over
jordhøjde og ikke nede i hullet.
Rudy indhenter tilbud på ovenstående.
Ad. 7
Der var kun mødt få deltagere op på generalforsamlingen. Vi tolker det som om at
medlemmerne er tilfredse med vores arbejde.
Vi vil fremover bestille kaffe, øl og vand hos forsamlingshuset, men selv medbringe mad.
Ad. 8
Generalforsamling næste år afholdes lørdag den 28. maj 2016.
Ad. 9
Rudy indkalder til et møde, når vi har modtaget tilbud på vedligeholdelsesarbejderne i punkt 6.

Ad. 10
Intet under eventuelt.
Efter mødet gik Thomas, Mogens og Robert en tur rundt med det nye Kamstrup-grej og
foretog årets måleraflæsning.
Til slut skal det blot noteres, at vi igen i år rundede sæsonen af med en virkelig hyggelig aften
hos Jytte og Rudy

