Taulov den. 06.10.2021

Referat for bestyrelsesmøde d. 06-10-2021 på Skærbæk Vandværk kl. 19:00
Til stede: Erling – Claude – Carsten – Bjarne – Charley. Gæst: Torben

Punkter på dagsordenen:
Værkets drift: Pilevej nr. 41 og 43 har fået hver deres stikledning. Det gik nemt og hurtigt. De 2
sektionsbrønde på Bøgevej er monteret og sat ind i vores ledningsportal, og der er blevet
asfalteret så den del er afsluttet. Tinglysningen på brønde og rør på de 2 berørte ejendomme er
en langsommelig affære Thvilum har opgaven, men underskrifterne har været svær at få
gennemført, men Torben holder gryden i kog. Pilevej 29 og 31 har fået hver deres stikledning,
det gik ikke så nemt og hurtig, men det var lærerigt. Studsdalvej nr. 3 er blevet koblet på
hovedledningen til Studsdal, ejendommen havde før forsyning fra Kolding Landevej, den
forsyning er nu fjernet, således at vi undgår at have rør under vejen. Renoveringen af de 900m
hovedledning samt sektionsbrønde på Kolding Landevej er endelig startet op. Der har været
afholdt opstartsmøde med entreprenør og Vand Schmidt, de har fået skitser og kort materiale
udleveret.
Ved sidste tilsyn på værket var der et enkelt punkt, vi skulle gøre noget ved, og det var loftet i
filterrummet, hvor der var mulighed for at puds kunne drysse ned, så vi indhenter tilbud på
renovering af filterrummet som skal omfatte. 1 ny loftbeklædning 2 tilrettet ventilation til det nye
forhold 3 tildækning af filtre under arbejdet 4 maling af filterrum 5 eventuelt byggeteknisk
vejledning af konsulent 6 Stram tidsplan 7 opstart af vandværk inkl. Godkendt vandprøve.
Vandværket vil være nedlukket i den periode at renoveringen står på.
Mejeriet er solgt, men vi kender ikke de nye ejere. Vi går dog ud fra at de nye ejere er bekendt
med manglende tinglysninger på de rør og ledninger der er under deres bygninger men tilhøre
vandværket, som vi så må tage op med de nye ejere, når den tid kommer.
Der er kommet nye regler for hor nøjagtig vores ledninger ligger, og som er inddelt i 3 klasser.
Sort= GPS opmålt, Mørkeblå= Konstrueret, Lyseblå= uvis placering. Så det må vi forholde os til
fremover.
Nyt rør til Askevænget fra ny hovedledning på Kolding Landevej blev vedtaget.

Fælles regulativ: Bliver behandlet på møde mellem berørte vandværker den 9/11/21
Samarbejde mellem værkerne i området: Vi er stadig i undersøgelsesfasen
BNBO hvad gør vi: Afventer hvad kommunens udspil bliver.
Økonomi: Ole Rømers vej 12A ved Claus og Lene Mønster. Vi lader det være som et sted.
Eventuelt. Container på ”Mejeriets” plads med gamle målere skal fjernes. Torben skiller
målerne og får metallet solgt til skrot sammen med containeren.

Dato for næste bestyrelsesmøde. Blev bestemt til den 19.01.2022 kl.: 19:00

