Bøsserup, 4. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 30. september 2017 hos Rudy
Referat udarbejdet: 4. oktober 2017.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Robert Bech Nielsen (referent)
Didde Dich
Arne Cederholm
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
a. Coliforme bakterier
b. Ledningsbrud – manglende tryk
c. Datasikkerhed EU-lovgivning, OVR-møde tema:”Cybersikkerhed og persondata”.
d. Forslag om ny leverandør af ledningskort
3. Driftsrapport
4. Status på igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6. Infofolder (input)
7. Økonomisk status
8. Ekskursion til Trindhøjen
9. Fastsættelse af næste møde
10. Eventuelt
Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
a. Ved måling for nitrit og ammonium den 7/8 blev der konstateret tilstedeværelse af 1
coliforme bakterier pr. 100 ml. i ledningsnettet. Ved næste prøvetagning den 11/9 var der 5
coliforme på vandværket og 2 på ledningsnettet. Prøven den 25/9 viser ingen i ledningsnettet
og på vandværket er det faldet til 2. Fundet af coliforme bakterier kan hænge sammen med
arbejdet på ledningsnettet. Der er ikke tale om skadelige bakterier og det er aftalt med
kommunen, at den næste prøve tages i slutningen af oktober. Her vil der også undersøges for
det meget omtalte pesticid: chloridazon.
b. Der har været et ledningsbrud ved Bøsserup Huse 7/Bakkevænget. Ud fra tegningerne af
rørføringen kunne bruddet let findes. Skaden blev hurtigt udbedret af vores faste VVS-mand.
Bøsserup Mark 4 har henvendt sig vedrørende lavt vandtryk. Det viste sig, at løsnet kalk fra
resten af ledningsføringen ender her, da de ligger sidst i på nettet. Kalkproppen blev fjernet,
og trykket er nu normalt igen.
c. Der er infomøde d. 28/11 i Vig om Persondataforordningen, der træder i kraft til maj 2018.
Her vil det blive gennemgået, hvad man skal gøre på vandværkerne for at leve op til kravene.
Mogens deltager i mødet.

d. Nuværende leverandør af ledningskort kører på et utidssvarende system. Vi har fået et
tilbud fra Thvilum på et bedre system, som vi vil acceptere. Pris kr. 4.025 plus et årligt
abonnement på kr. 975.
Ad. 3
Der har været et fald i vandforbruget ift sidste år. Men sidste års forbrug var højt grundet et
brud ved Bøsserup Huse 3, der kostede omkring 150 m3. Summen af forbruget aflæst på
samtlige målere hos forbrugerne er ca. 100 m3. højere end forbruget målt på værket svarende
til små 3 procent.
Ad. 4
Der er KVT møde i Vig. Mogens deltager.
BVV’s ejerforhold skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Steen/Rudy sørger for det.
Renoveringen af Trindhøj-boringen er næsten færdig, der mangler kun et lille dæksel. Der er
monteret en afbryderhane, så forsyningen til andelshaverne på Trindhøjen kan lukkes af
separat. Dette fordi vandrørene her nok er af jern, så det må forventes, at holdbarheden af
disse er kortere end den øvrige rørføring i området.
Rørføring til Bøsserup/Mark Bøsserup Eng krydser ikke hinanden (som angivet på ledningskortet), men er forbundet. Der bør monteres en afbryderhane, så man kan lukke af for et
mindre område i tilfælde af brud/ledningsarbejder.
Nu får kun 21 medlemmer info fra BVV pr. brev, resten modtager mails.
Ad. 5
Rudy fremlagde en oversigt over, hvilke huse, der er blevet solgt inden for det sidste års tid,
samt hvilke, der er til salg p.t.
Ad. 6
Rudy og Thomas udarbejder en kortfattet infofolder, som kan omdeles til nye medlemmer.
Ad. 7
Renoveringen af Trindhøj-boringen er betalt. Tilgodehavende restance fra et dødsbo er
modtaget, kr. 4.319,-. Et enkelt medlem er p.t. i restance, og er sendt til inkasso. De likvide
midler er p.t. ca. kr. 390.000, hvilket er lidt mere end på samme tidspunkt sidste år.
Ad. 8
Vi sluttede dagens møde med at gå over og besigtige det færdige arbejde på Trindhøjboringen.
Ad. 9
Der blev ikke fastsat en dato for næste møde. Rudy indkalder, når der er behov for et.
Ad. 10
Intet under eventuelt.
Til slut skal det blot noteres, at vi igen i år rundede sæsonen af med en virkelig hyggelig aften
hos Jytte og Rudy☺

