Taulov den. 19.05.2021

Referat for bestyrelsesmøde d. 19-05-2021 i Elbo-Hallen kl. 18:30
Til stede: Erling – Claude – Carsten – Bjarne – Charley

Gæst: Torben

Værkets drift: Hovedstopventil hjørnet Adelvej-Tingvejen er blevet skiftet, og i samme
ombæring er an-boringsbøjlen til Adelvej 41 skiftet. Brandhydranter i Oddersted samt
Studsdal er blevet fjernet. Hvid PVC udskiftet igennem Bøgevej nr. 28’s have ca. 45 m.
Stykket er nu udskiftet til PE og tilsluttet til PE i den ene ende og PEM rør i den anden. Vi
har gennemført hygiejne kursus med Børup og Taulov vandværkers leverandører. Kurset
blev godt gennemført og alle deltagere fik opgraderet deres viden om hygiejne ved
ledningsarbejde. Jordstophane til Kolding Landevej 100 er skiftet. Vi har fået lavet
sektionsbrønde og noget reparationsarbejde på Bøgevejs vendeplads, og i den
forbindelse kom vandledningen til at gå på Bøgevej nr. 28’s matrikel, men det har vi
ejernes underskrift på, så vi kan få det tinglyst. Kælderpumpen er blevet udskiftet og nu
med ny kontraventil på afløbssiden. 2 bygninger ved rundkørslen Adelvej – Skærbækvej
er revet ned, så der er vandtilførslen blevet sløjfet, så nu er Adelvej nr. 76 vores sidste
forbruger på den del af Adelvej. Vores styresystem er nu 5 år gammel, og fik i den
anledning IN2TEK til at gå systemet efter i sømmene, og der blev fundet en fejl i et
styrings-modul som blev skiftet, der blev også fundet andre små ting som der blev taget
hånd om.
Økonomi: Claude fremlagde regnskab for 2020 som bestyrelsen i forvejen havde
godkendt. Budget for 2021 blev også fremlagt, og det så fornuftigt ud.
Vi har modtaget et tilbud fra Vand Schmidt på en ny vandledning fra Tingvejen til den nye
ikke monterede målerbrønd på Kolding Landevej ca. 900 meter, som bestyrelsen blev
enige om at sætte i gang. Der blev også talt om problemet på Pilevej hvor de fleste af
husene er to om en fælles tilgangsledning. I første omgang finder vi en løsning, hos den
forbruger som allerede nu har gravet ny forsyningsledning ind til huset og frem til skel.

Eventuelt. Der blev talt om et forslag fra Taulov Vandværk om at have en fælles
vandværkspasser for Taulov-Børup og Skærbæk vandværker, men det var der i første
omgang ikke nogen stor tilslutning til.

Dato for næste bestyrelsesmøde.
Det blev til den 10 juni kl. 19:00 og med generalforsamling derefter kl. 19:30

