Taulov den. 10.01.2019

Referat for bestyrelsesmøde d. 10-01-2019 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling – Claude – Kurt – Charley

Gæst: Torben

Værkets drift:
Torben er blevet kontaktet af en forbruger på Askevænget, der klagede over
vandtrykket/mængde som vedkommende mente var for ringe, og det viste sig at der var tale om
en stikledning på ca. 20 m i asfalt, og det kunne hurtigt blive en kostbar affære at skifte denne.
Alpedalens vvs foretog en undersøgelse for mængde og tryk, og det viste sig at klagen var
berettiget. Vi startede med at udskifte an-boringsbøjlen, men dette var ikke nok, så vi fik lavet en
underboring, og fik dermed udskiftet stikledningen, og nu er forbrugerens problem løst. Det er en
reparation til ca. 30.000kr. så det er et stort indgreb i vores driftsomkostninger, som er sat til
100.000kr. i budgettet for 2019.
Så er der kommet en ny lovpligtig forbrugerinformation om kvaliteten på vores vand som vi bør
have på vores hjemmeside. Dette vil ske hurtigst muligt.
Torben har lavet en oversigt over ugentlige/månedlige samt kvartalsvise normale kontrolpunkter
for 2019, hvor der kan krydses af for udført kontrol. Den er taget i brug.
Vandværket er blevet bekendt med, at ved fornyelse af vandindvindingstilladelse vil der være
krav om at der skal være et tinglyst beskyttelsesbælte med en radius på 10m med centrum i
vores boringer. Så det kunne se ud til at vi dermed bliver nød til at have kontakt til Arla
vedrørende disse tinglysninger. Vi blev enige om at det nok blev nødvendig at inddrage
kommunen i denne sag, da vi ikke umiddelbart kan regne med at Arla vil være indforstået med
dette. Der vil også være krav om pejlinger af vore boringer 4 gange årligt, i den nye
vandindvindingstilladelse, og hvis dette skal gøres manuelt med en sonde, er der en vis
forureningsfare, så Torben foreslår at få det på vores SRO-anlæg. Dette koster ca. 5000,-kr. og
det blev vedtaget.

Økonomi:
Torben har lavet et oplæg til investeringsplan gældende frem til 2028, som blev fremlagt, og vi
lavede nogle små justeringer i fællesskab, og så var der punktet med de forskellige
abonnementer vi har og hvor meget vi der betaler, og det vil Claude prøve at få et overblik over,
og derefter vil han og Torben få det på planen, så vi bl.a. kan bruge planen til udarbejdelse af nyt
takstblad for 2020.

Eventuelt.
Der var intet under evt.

Dato for næste møde.
Bestyrelsesmøde/Generalforsamling blev sat til onsdag 06.03.2019 kl. 18:45 og 19:30

