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Mødereferat:
1. Godkendelse af referater
Referat af bestyrelsesmøde d. 23. august 2017 blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Der kommer mange kursustilbud fra Danske Vandværker, OVR, mv. bl.a. om persondataforordning. De
primære emner er ny drikkevandsbekendtgørelse og GDPR (EU’s Persondataforordning). Benny tager sig af
drikkevandsbekendtgørelse og Fanny tager sig af persondataforordning.
Der kommer en del graveforespørgsler fra LER (Ledningsejernes registrering). Virksomheden Tvium har
indmålt brønde mv. Vandledninger skal kortlægges, men vi mangler input fra smedevirksomhed der kender
til de oprindelige placeringer. Benny tager kontakt til smeden igen.
Der er lavet tagnedløb og ført til brønd på vandværket. Det har nedbragt niveauet af coliforme bakterier.
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DonsLab har udført ekstra drikkevandsprøve. Værket har ikke problemer med pesticider.
Der mangler fortsat at blive etableret slamtank ved værket. Pt. er der sivebrønd på vandværksbrønden,
som bør tømmes og evt. spules. Fanny og Benny koordinerer besøg fra slamsuger.
3. Nye målere
Smeden Fritz Jensen har endnu ikke fået færdiggjort målerskift. Der mangler fortsat at blive skiftet 5 målere
til elektroniske målere. Benny tager kontakt til både smeden og beboerne i de resterende 5 ejendomme.
4. Økonomi
Der er 413.000 kr. i likviditet på vandværkets konto. Der skal udarbejdes 5-årig investeringsplan bl.a. for
ledningsrenovering. Værket har de anbefalede forsikringer fra Danske Vandværker.
Der er netop kørt årsafregning med betalingsfrist primo november. Der er 10-12 kunder der fortsat ikke har
betalt. Det seneste år er der udpumpet 12.100 m3 – der er solgt 11.700 m3.
Det skal medtages i investeringsplan at den store tank skal renses af dykkere. Den store pumpe er allerede
udskiftet.
5. Hjemmeside
Nyt hjemmeside er sat i drift.
Der er lavet fælles dropbox til vandværksbestyrelsen.
6. SMS løsning
Vandværket er lagt gratis ind under Forsyningens SMS løsning. Fanny kan sende SMS ud på forespørgsel.
7. Team viewer
Vandværkets drift kan overvåges via teamviewer. Løsningen blev demonstreret på mødet.
8. Kommende opgaver
Afsyring af boringer afventer Kenneth Møller.
9. Eventuelt
På næste generalforsamling bør drøftes behovet / pris for fjernelse af kalk i drikkevandet.
10. Næste møde
Formanden udsender Doodl med dato forslag.
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