Referat af bestyrelsesmøde d. 22. november 2018
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Kenneth Nielsen, Torben Møller, og Fanny Villadsen (referent)
Mødested: Æble alle 1
Afbud: Palle A. Schjerning. David Skydsgaard
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra d. 4. september 2018
2) Nyt fra formanden
3) Hjertestarter sammen med Grundejerforeningen
4) Økonomi/budget
5) SMS
6) Kommende opgaver
7) Eventuelt
8) Næste møde

Mødereferat
1) Referat af bestyrelsesmøde d. 4. september 2018 blev godkendt.
2) Nyt fra formanden:
- Der er Kamstrup møde d. 3. december kl. 10.00 hos Odsherred Forsyning.
- Flemming fra Kamstrup har været svær at få fat i.
- Der er udfyldt databehandleraftale med Kamstrup.
- Benny er i gang med at undersøge udpumpet vandmængde for det seneste år – Torben foreslår at
sætte måler op på Kildehusene, en på Æble Alle og en på resten af området, for at kunne
identificere eventuelle lækager eller svind.
- Torben foreslår afregning hvert halvår, fremfor aconto-afregning
- Donslab prøveudtagning fra privat vandhane på en ejendom har vist 1 for coliform, omprøve skal
tages. Ingen panik.
- KVT taler stadig om nedlæggelse af brandhaner. Vandværkerne kan nedlægge dem i takt med at vi
møder dem i forbindelse med ledningsrenovering.
- Kildehuse-Strandhuse vandværk går med i det nye Vandfællesskab Odsherred (tidligere OVR)
3) Hertestarter med grundejerforeningen:
Hjerteforeningen har igen givet afslag på finansiering af indkøbet af hjertestarter. Vandværket har
forpligtet sig til at levere strøm til den, og den må hænge på vandværkets væg. Måske kan der
søges midler til indkøb af hjertestarter f.eks. hos Odd Fellow. Der mangler 15.000 kr.
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4) Økonomi/budget:
Der er solgt vand for ca. 12.000 kr. mere vand end sidste år. Der er solgt 12.786 m3 i perioden
1/10-17 til 30/9-18
Torben oplyste, at der er 4 skyldnere for årsafregning, som i alt tegner sig for 5.954,50 kr. i
restance.
Strandhuse renseanlæg er nedlagt, der skal slutafregnes med Forsyningen og måleren skal slettes.
Renseanlægget har haft vandmåler med målernr. 75223738 – værket har ikke modtaget måler
retur. Fanny kontakter Forsyningens projektleder, der står for lukning af renseanlægget.
5) SMS:
Intet at bemærke – der har ikke været behov for at sende sms ud.
6) Kommende opgaver:
Der skal monteres ekstra pumpe, Benny har bolden.
- Rentvandstanken bør inspiceres / renses. Benny og Torben arbejder videre. Fanny kommer med
input til firma der kan inspicere tanken.
Afsyring af boring – afventer input fra Kenneth Møller alternativt spørger vi Leif fra Forsyningen.
Investeringsplan bør indeholde ledningsudskift af Egebjergvej i 2019.
Blødgøring er undersøgt, men det er for stor en opgave for så lille et værk.
Ny plæneklipper - Torben undersøger om den gamle kan repareres.
7) Eventuelt:
Torben er blevet tryghedsambassadør sammen med politiet. Der skal laves en facebookgruppe for
området, men hvordan får man folk til at melde sig ind? Måske det er bedre at holde øje med
eksisterende grupper, og indberette til politiet, hvis nogen skriver at de har oplevet noget
mistænkeligt. Derudover findes app til nabohjælp, som folk bør downloade.
8) Næste møde:
Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag d. 7. februar 2019 – ordinær generalforsamling afholdes i
Nr. Asmindrup Forsamlingshus d. 22. februar 2019.
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