Referat af bestyrelsesmøde d. 4. september 2018
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Kenneth Nielsen, Torben Møller, og Fanny Villadsen, Palle A. Schjerning. David Skydsgaard
Mødested: Udsigtsvangen 12

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 8. maj 2018
2. Nyt fra formanden
3. Den varme sommer – pumpe 3 har reddet os
4. Økonomi/budget
5. Thvillum testet efter de har overtaget LER
6. Kommende opgaver
7. Eventuelt
8. Næste møde

Mødereferat:
1. Godkendelse af referat fra d. 8. maj 2018
Referat blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
En cykelrytter er væltet i forbindelse med opgravning ved brud på Egebjergvej, der er undersøgt forsikring
som ikke dækker. Smeden Frits Jensen har valgt at dække skaderne på cyklen. En god afslutning på sagen.
Formanden modtager løbende tilbud om forskellige kurser vedr. LER lov, pesticid analyser, regnskaber,
elektroniske målere mv. Værkets bestyrelse vil særligt prioritere at være opdateret vedr. analyser af
pesticid.
OVR det gamle Odsherred Vandråd er nedlagt, og et nyt Vandfællesskab i Odsherred er ved at opstå. Det vil
bestyrelsen deltage i så vidt muligt.
Bestyrelsen vil spørge Forsyningen om mulighed for udflugt til Rørmosen vandværk.
Værket har modtaget ny indvindingstillade fra Odsherred Kommune på 18.000 m3 årligt.
Der er taget vandprøve fra afgang værk d. 6. august. Prøveresultat er fint. Dokumentation fra DANAK
lægges på hjemmesiden.
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Vandforbruget har været særligt højt denne varme sommer, og der er fortsat et unormalt højt vandforbrug
på 4-5 m3 to gange hvert døgn. Bestyrelsen kender pt. ikke årsagen.
3. Den varme sommer – pumpe 3 har reddet os
Der har været et højt vandforbrug denne sommer, og det var perfekt at værket netop havde fået ny stor
pumpe i drift. De gamle små pumper ville have været udfordret denne sommer. Alle tre pumper kører som
de skal.
4. Økonomi/budget
Torben har fremsendt driftsregnskab for 1. halvår. Regningen for skift til elektroniske målere er først betalt
i år, men der var budgetteret med dem sidste år. Thvillum regning for kortlægning af ledninger og LER
opdatering er også afregnet, men var ikke budgetført. Næste år skal planlagte investeringer medtages i
budget. Reparation af ledninger, pumper mv. er også afholdt. Alex Slamsugning har tømt
okkertanken/slamtanken på værket.
Der er en udfordring med af få fysiske regninger frem til kunder, som ikke er tilmeldt PBS.
El-forbrug har været 29% højere end normalt i juli og august, grundet øget vandforbrug.
Der er forsat planlagt udgifter til afsyring af boringer og inspektion af rentvandstanken. Afsyring af boringer
kan evt. udsættes til 2019.
5. Thvillum løsning testet
Der er indkøbt klippekort med 10 klip på graveforespørgsler, som håndteres af Thvillum. Det er testet og
fungerer fint.
6. Kommende opgaver






Afsyring af boringer.
Inspektion af rentvandstank.
Skift af pumpe til en større model.
Investeringsplan – muligvis ledningsudskiftning på Egebjergvej.
Blødgøringsanlæg mulighed og økonomi herfor skal fremlægges på generalforsamling.

7. Eventuelt
Ledning ned til det gamle Strandhuse rensningsanlæg skal sløjfes. Skal vandværket eller Forsyningen
afholde udgiften? Og hvor er ledningen placeret? Forsyningens projektleder skal tage dialog med Smeden
Frits Jensen om ledningen.
8. Næste møde
Torsdag d. 22. november kl. 18.30 hos Kenneth.

Referent: Fanny Villadsen
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