Kildehuse- Strandhuse vandværk I/S
Referat fra bestyrelsesmøde
d. 18. juni 2019 kl. 18.30 – Hos Palle, Udsigtsvangen
Deltagere: Benny Eilstrup, Torben Møller, Palle A. Schjerning. David Skydsgaard, Kenneth Nielsen, Fanny
Villadsen (referent)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Gf 22 februar 2019
2. Nyt fra formanden: Nyt fra VIO
Opgaver til Smeden, vandledninger, sammenkobling og andet
Problemer ned Værket
Donslab prøveudtagning
3.
4.
5.
6.
7.

Hjertestarter sammen med grundejerforeningen, Ligger stille
Økonomi/budget
Kommende opgaver
Eventuelt,
Næste møde

Mødereferat:

1) Godkendelse af referat fra GF 22. feb. 2019
Godkendt.
2) Nyt fra formanden
Kildehuse-Strandhuse vandværk er meldt ind i den nye forening VIO, Vandværker i Odsherred, der er
opstået som ny fælles forening for vandværker i Odsherred efter det gamle OVR blev nedlagt.
Der er testet for Chlorothalonil-amidsulfonsyre på værket, prøverne viser alt ok.
Formanden tager kontakt til smeden, med henblik på at få pris på udskiftning af vandledning i Egebjergvej
gennem Strandhusene. Der skal også indhentes pris på etablering af ringforbindelse til Stårup vandværk,
alternativt til Nr. Asmindrup vandværk.
Værket har modtaget rapport fra DANWATEC, efter inspektion af rentvandstanken og resten af værket. Der
blev konstateret problemer med udsugningen, elektriker er på sagen.
Der blev også peget på utætheder i taget, og værket har derfor fået nyt tag monteret i vinters.
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Derudover var der kun småting der skulle fikses i rentvandstank og råvandsledning, det klarer formanden i
samarbejde med smeden.

3) Hjertestarter sammen med grundejerforeningen - Ligger stille
Grundejerforeningen indkøber selv hjertestarter, vandværket har lovet at lægge strøm til, og at den må
hænge på værkets væg.
Når den er indkøbt og sat op, skal det kommunikeres ud at den hænger der. F.eks. på facebook eller i
Ugeavisen.

4) Økonomi/budget
To kunder har ikke betalt deres vandregning rettidigt. Torben følger op og rykker, og ellers lukkes der for
vandet til de pågældende ejendomme.
Vandværket har pt. 351.00 i likvider, og 28.300 kr. i aktier i Sparekassen aktier.
Takster for 2019 sendes til legalitetsgodkendelse hos kommunen.
Honorar til bestyrelsen er uændret i 2019.

5) Kommende opgaver
Se punkt 2.
Derudover udestår afsyring af boringer. Fanny oplyste at Forsyningen benytter firmaet Brøker i Holbæk.

6) Eventuelt
I forlængelse af input fra den ordinære generalforsamling, drøftede bestyrelsen fremtiden for vandværket,
hvis den nuværende bestyrelse på et tidspunkt ikke kan løfte opgaven, eller hvis nye kræfter ikke kan
skaffes. Der indledes dialog med Stårup og Nr. Asmindrup vedr. mulighed for ringforbindelse, og med
Odsherred Forsyning vedr. mulighed for driftsaftale eller anden type samarbejde.
7) Næste møde
Der aftales dato i september.

Referent: Fanny Villadsen
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