Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Kenneth Nielsen, Torben Møller, og Fanny Villadsen, Palle A. Schjerning
Mødested: Ryttervænget 1
Afbud: David Skydsgaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 11 januar 2018
2. Nyt fra formanden
3. Hjertestarter sammen med grundejerforeningen
4. Økonomi/budget
5. SMS løsning testet
6. Kommende opgaver, Thvillum, Elektriker udgangspumpe 3, stadig ikke i drift
7. Eventuelt
8. Næste møde

Mødereferat:
1. Godkendelse af referat fra d. 11. januar 2018
Referat blev godkendt.
2. Nyt fra formanden









4. maj pumpestop på pumpe 1 og 2, pumpe 3 er startet og kører ustabilt. Alarmen siger højt tryk.
5. maj utæt ledning på Egebjergvej 230 – Smeden tilkaldt, reparation udført d. 7. maj.
Alarm på rent vands tanken er skiftet, den gav niveau alarm.
Vi har planer om et møde med Kamstrup vedr. fjernaflæste målere og nyt om disse.
Okkerslamtank er tømt af Alex Slamsugning, tank rummer ca. 1,5 m3.
Dons laboratorier er kommet med udspil om analyseprogram. Kommunen har godkendt, og vi er i gang
med de indledende analyser. På sigt kan vi gå i dialog med kommunen om at få nedsat krav.
Formanden har udfyldt ny ansøgning om vandindvinding til kommunen på 15.000 m3 pr. år.
Persondataforordning: Der skal en privatlivspolitik på hjemmesiden + databehandleraftale med
Kamstrup og bogholder Ib Schønning.
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Bestyrelsen overvejer alarm på døre og brønde af hensyn til krav om terrorsikring mv.
Der er kommet tegninger til godkendelse fra Thvilum. Smed fra Fritz Jensen skal gennemgå tegningerne
inden de indlæses i LER.

3. Hjertestarter sammen med grundejerforeningen
Vandværket vil ansøge om hjertestarter hos Trygfonden sammen med Grundejerforeningen.
4. Økonomi/budget
Torben laver budgetopfølgning inden næste møde. Der er bl.a. kommet elektrikerregning på 11.000 kr. +
højere analyseudgifter end forventet. Der er ingen problemer med likviditeten.
Der udestår fortsat udgift til afsyring af boringer + inspektion af rentvandstanke.
5. SMS løsning testet
SMS er sendt d. 5. maj i forbindelse med pumpestop. Det fungerer fint.
6. Kommende opgaver, Thvillum, Elektriker udgangspumpe 3, stadig ikke i drift
Thvilum kort afventer godkendelse fra smeden Fritz Jensen. Pumpe 3 er fortsat ikke i drift, afventer
elektriker.
7. Eventuelt
8. Næste møde
Tirsdag d. 4. september kl. 18.30

Referent: Fanny Villadsen
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