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Referat af bestyrelsesmøde d. 05-09-2017 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling – Claude –Kurt - Carsten - Charley

Punkter på dagsordenen:
Værkets drift: Spørgsmålene om GPS-opmåling, blev udsat da Torben er på
ferie, og dermed ikke kunne deltage. Men har modtaget følgende fra Torben.
Vi har haft et uventet strømafbrydelse, og må derfor få leveret vand fra Taulov
Vandværk. Varigheden blev på kun 2 timer inden vi igen kunne køre normalt.
Vi har haft en forholdsvis stor utæthed på vores vandledning fra
parkeringspladsen på Kolding Landevej og ned til Studsdal som er blevet
udbedret. Efter denne rep. kunne det klart ses på vores natforbrug.
Der er blevet udført termografi på vores nye el og SRO-anlæg. Der var ingen
fejl og vi fik tilmed ros for el arbejdet.
Vi har haft flere steder på Poppelvænget, Højvangs alle’ og Tjørnevænget med
dårlige vandledninger ifm. kloakarbejder som foregår der, og det er selvfølgelig
blevet udbedret i den udstrækning man fandt dårlige rør.
Det nye SRO-anlæg kører ganske pænt, men der blev opdaget en fejl ved
vores skylleventiler til filtrene. Det viste sig at være en fabrikationsfejl som nu er
udbedret.
Kolding Landevej 64 bliver ryddet og vandforsyningen til huset skal afbrydes
ved hovedledningen. Dette betales af ejeren af grunden.
Vi har leveret vand til Taulov vandværk medens de fik installeret nyt SROanlæg.
Økonomi: Mejeriet lukker i 2018 hvad gør vi.
Da det er vores største aftager, mister vi en stor indtægt, og ser os nødsaget til
at hæve prisen pr. m3 vand med: 50 øre i 2018, 50 øre i 2019 og 50 øre i 2020.
Denne tekst bliver sat på vores hjemmeside hurtigst muligt, og vi må have et nyt
takstblad klar til årsskiftet.
Eventuelt. Vi har fået en henvendelse fra det nye kvarter også kaldet
”Professor kvarteret” om at vores vand skulle være meget kalkholdigt, og det er
også rigtigt, men det kan være en forholdsvis stor investering at gøre noget ved
dette, og der findes ikke en perfekt løsning, men vi undersøger mulighederne.
Vi venter på at nye døre til vandværket som skal udskiftes, da de der først blev
laveret var for ringe.
Vi beder vores laboratorium om at tage prøver som skal analyseres for stoffet
Desphenyl-chloridazon, da det er fundet på flere vandværker, men som
udgangspunkt regner vi ikke med at være i farezonen.
Vores hjemmeside er nu oppe at køre, og indtil videre uden problemer.
Dato for næste bestyrelsesmøde. Det blev den 30 November 2017 Kl. 19
1

