Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 25. maj 2015 hos Rudy
Referat udarbejdet: 26. maj 2015.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Ole Formann
Robert Bech Nielsen (referent)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
Status på økonomien (Steen)
Status på udskiftning af målerne (Rudy)
Møde med Anders Dalgaard (Rudy)
Generalforsamling den 30. maj 2015
a. Regnskab 2014
b. Budget 2015/2016
c. Prisblad 2016
d. De nye vandmålere
7. Odsherred kortlægningsområde, møde den 4. juni 2015
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt
-------------------------------------oOo------------------------------------------Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
Seneste måling af vandkvaliteten viser for høje værdier for nitrit, målt ved afgang fra værket.
Dalgaard (Driftsansvarlig) siger, at det er et generelt problem hos små vandværker, hvor
forbruget i perioder er meget lavt. Erfaringsmæssigt er nitritindholdet som regel lavere målt
ude ved forbrugeren. Nedbrydning af nitrit kræver konstant cirkulation, hvilket bedst opnås
ved et konstant forbrug af vand. Kommunen er informeret om resultatet af målingen. Vi får en
forklaring, som sendes til kommunen.
Ny prøve tages ved den store gennemgang af værket i juni. Vi vil også få foretaget et par
prøver ved forbrugerne for at sikre os, at der ikke er for høj nitritindhold i vandet ude ved
forbrugeren.
DONS (Analysefirma) behøver ikke frem over tjekke for særlige prøver i områder med
kartoffeldyrkning, da der ikke dyrkes kartofler i nærheden af vores vandvandværk. Vi kan
spare lidt penge ved at droppe denne prøve.
Forbruget af vand er faldende over en længere periode i forhold til sidste år.
Værket kører generelt godt.

Ad 3.
Garantkontoen er opsagt 1. april. Saldoen på vores driftskonto er d.d. 138.710 kr. efter køb af
nye vandmålere. Det er ca. 40.000 kr. mindre end samme tid sidste år. Men vi har en god
likviditet.
1. kvartals regnskab er modtaget fra regnskabsføreren.
Der kommer snart en regning for montering af vandmålere samt diverse reparationer ifm med
dette.
Ad 4.
Rudy demonstrerede de nye målere og viste en lille film om, hvordan målingen foregår.
Aflæsning af målere bliver meget lettere, da målernes forbrug indsamles elektronisk via en
mobiltelefon. Målerne har indbygget lækagealarm mm. Forbrug i hele perioden kan vises pr
dag/time/minut.
De gamle målere er samlet ind og fotograferet, således at man kan se adresse, målernummer
og aflæsning. Fotos sendes ud til brugene med mail eller post. Vi gemmer målerne i en
begrænset periode som dokumentation for eventuelle indsigelser ved aflæsningen af de gamle
målere.
En del af de gamle målere viste sig havde et stærkt tilstoppet filter (kalkaflejringer fra
vandledningerne). Dette forklarer hvorfor nogle forbrugere har oplevet et lavt vandtryk.
Ad 5.
Hvis nitrat indholdet ikke kan holdes inden for grænserne, foreslår Dalgaard, at man monterer
en pumpe til at cirkulere vandet, så filteret bliver holdt ved lige.
Vi har et godt samarbejde med Dalgaard og dette vil vi fortsætte.
Ad 6.
a. Årsregnskabet blev kort gennemgået og ledelseserklæringen blev underskrevet af
bestyrelsen.
b. Stigning i honorar 10.000 kr. (besluttet på sidste års generalforsamling) foreslås delt
mellem Rudy (formand) og Steen (kasserer).
Robert (sekretær) foreslog, at hans løn i stedet går til Mogens, der som ’fastligger’ yder
en stor indsats omkring de daglige opgaver på vandværket. Sekretæren modtager
herefter kun det skattefrie bestyrelsesvederlag.
Forslagene blev vedtaget.
c. Prisblad ændres ikke i 2016.
d. VVS montøren tilbyder montering af enhed til fjernaflæsning af vandmåler hos den
enkelte forbruger, så man lettere kan følge med i sit forbrug. Aflæsningen kan således
foretages på et display monteret i huset, så man ikke behøver at aflæse måleren ude i
målerbrønden. Det vil vi orientere om på generalforsamlingen. Medlemmer, der vil
benytte sig af tilbuddet, kan herefter selv kontakte VVS-installatøren. Nærmere
oplysninger kommer på hjemmesiden.
Ad 7.
Grundvandskortlægningen som kommunen foretog sidste år viser ikke særlige problemer i
vores område, da vi ikke har sandet jord. Resultaterne af kortlægningen præsenteres på et
møde d. 4. juni i Fårevejle. Mogens og Rudy deltager.
Ad 8.
Næste møde holdes i løbet af sommeren, når de nye vandmålere har været i drift i en periode,
og vi kan teste det nye aflæsningsudstyr. Rudy indkalder.
Ad 9.
Margit Østergaard, Bøsserup Bakke, foreslår det første stykke af Bøsserup Bakke sat i stand,
fordi der altid er problemer med huller. Dette er ikke en opgave for vandværket, men for
grundejerne på Bøsserup Bakke, som vil undersøge Margits forslag til en løsning nærmere.

