Taulov den. 22.02.2018
Andelsselskab
Kolding Landevej 81
7000 Fredericia
www.boerupvandvaerk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22-02-2018 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling-Claude-Kurt-Carsten-Charley (gæst Torben)

Punkter på dagsordenen:
Ved udskiftning af lygtepæl på Rønnehaven, blev vandledning ødelagt og måtte udskiftes.
Nedfældningstankene er blevet tømt, og der blev konstateret meget tunge betondæksler, som vi
nu for udskiftet med dæksler i aluminium.
Redskabsrummet er nu blevet muret op og klar til brug.
Hasselvænget 3 havde meget dårligt vandtryk, og fik derfor skiftet an- boringen til hovedledningen.
Forbrugeren valgte at få skiftet sin jordledning ved samme lejlighed. Hasselvænget 4 fik i sammme
forbindelse skiftet an- boring og jordledning under vejen.
Vores ledningsportal er nu lagt ind som et link på vores hjemmeside, så alle kan se vores
vandledninger.
Der er indkøbt 2 stk. opslagstavler til vandværket, en til vores ledningsplaner og en til info.
Torben har udarbejdet en tjekliste for omdannelse til A.m.b.a. og vi er godt i gang via advokat.
Der er blevet monteret en skyllehane samt kontraventil på nødforsyningen til Kryb I Ly Kro.
Vi har fået kondensproblemer, og da vi i forvejen skulle have nye affugtere, har vi besluttet at
investere i et nyt affugtningsanlæg, og regner med at det løser kondensproblemet. Anlægget er
bestilt og bliver leveret i første halvdel af marts 2018.
Torben forslår at han modtager regninger på alt hvad han bestiller, for at kontrollere og
underskrive, inden han sender dem til betaling hos kassereren. Det blev vedtaget. Han forslog
også at vi får lavet en måler og ventilbrønd inkl. kontraventiler imellem Taulov og Børup Vandværk,
grundet smittefare.
Bestyrelsen blev enige om at bruge det fremsendte forslag til vedtægtsændring fra advokaten.
Erling sender nogle spørgsmål til advokaten ang. Tinglysning-reelle ejere og CVR-nummer.
Indkøb/installation af ”Vulcan” kalkknuser: Tilbud blev fremlagt og bestyrelsen blev enige om at
investere i kalkknuseren. Så Carsten bestiller firmaet, til at komme og se på en løsning.
Udsigten 7: Forsyningen bliver afbrudt, hvis vi ikke hører fra ejeren inden 1. marts.

Økonomi: Intet at bemærke.
Eventuelt.
Vi skal snarest have aftalt et bestyrelsesmøde hvor der udelukkende bliver sammensat en
investeringsplan, der kan begrunde en takststigning fra årsskiftet.

Dato for næste bestyrelsesmøde. Blev torsdag den 22.03.2018 kl. 19:00

