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                                                                  Taulov den. 10.05.2016 
 

Børup Vandværk 
         Andelsselskab 
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    www.boerupvandvaerk.dk 
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Referat for bestyrelsesmøde d. 10-05-16 i Elbo-Hallen kl. 17:00 
 

Til stede: Erling-Kurt-Carsten-Claude-Charley. (Bjarne var kun med for at høre om 
Kamstrup målere og Bent J. fra Nr. Bjert/Strandhuse vandværk.) 
 

Værkets drift:  
 

Intet nyt siden sidst. 
 
Punkter på dagsordenen: 
 
Konsulent fra Kamstrup kom og fortalte om hvad Deres elektroniske målere kan 
vedr. opsamling af data og overvågning. Data kan opsamles enten via drive-by 
eller fra flere faste opsamlingspunkter der placeres i hele vandværkets område, 
som så kan sende data til centralt sted med et for valgt interval. 
Systemet kan købes som ”gør det selv” og med hjælp fra Kamstrup eller 
Kamstrup fixer alt. 
Den nye vandværkspasser: 
Bent J. fra Nr. Bjert /Strandhuse kom og fortale om Deres måde at drive 
vandværk, med henblik på at de overtager jobbet som vandværkspasser på 
Børup vandværk. Derefter fik han en rundvisning på vores vandværk, og et lille 
indblik i hvor stort et område vi dækker. Han kunne give os et tilbud på tilsyn i 5 
hverdage og varetagelse af vores vagttelefon, med alle indkald samt assistance 
ved nedbrud i alle ugens dage også helligdage for en samlet pris på 16.000,-kr 
pr. måned. Vi kunne også få en aftale på rent timebasis. Han fortalte også at de 
egentlig kunne varetage alle opgaver for vores vandværk mod betaling 
selvfølgelig. 
Bestyrelsen blev enige om at sende en forespørgsel på prisen, på nogle af de 
job vi kunne tænke os, at de tog sig af, for at have noget at forhandle med. Det 
ville være aflæsning af målere / opkrævning / udskiftning af målere samt 
Rambøll Fas-systemet. 
Vi ville også høre om en pris på tilsyn med værket i et mindre omfang og her 
foreslår vi Mandag-Onsdag-Fredag + den omtalte tilkaldevagt. Dette kunne 
eventuelt kombineres med den kameraovervågning vi påtænker at få installeret. 
 
 

Eventuelt.  Intet 
 
 

Dato for næste bestyrelsesmøde. Vil blive fastlagt når vi har nyt vedr. pasning 
af vandværket. (Altså svar fra Nr. Bjert/Strandhuse vandværk) 
 
 

Mødet sluttede kl. 21:00 


