Taulov den. 22.10.2018

Referat for bestyrelsesmøde d. 22-10-2018 i Elbo-Hallen kl. 19:00 til 21:00
Til stede: Erling-Claude-Kurt-Carsten-Charley

Gæst:Torben

Værkets drift: Torben informerede om hvad der er sket vedr. værket siden sidst. En
forbruger på Finsensvej klagede med rette, om den måde stophanens spindelstang er
afsluttet over jorden. Torben fik fikset dette hos denne forbruger, men det er et generelt
problem i ”Professor kvarteret” som vi nok skal have gjort noget ved.
Der er nu søgt om ny indvindingstilladelse, og vi venter bare på svar fra kommunen.
02.07.18 En melding om ledningsbrud på Odderstedvej 32. I første omgang lignede det en
rutinesag, men det viste sig hurtigt at det kom til at udvikle sig til en sag med udskiftning af
4 hovedventiler, inden vi kunne reparere jordledningen, og denne reparation varede i 5
dage. Vi undgik at måtte lukke for Kryb I Ly kro, da vi gjorde brug af nødforsyning fra
Taulov Vandværk.
05.08.18 Dårligt vandtryk og mængde til Hyldevænget 3 og 10, hvor det blev nødvendig at
udskifte an borings-bøjler og stikledningsventiler samt jernrør til nr. 6 og 3.
06.08.18 Endnu en spindelstang på Finsensvej der måtte ændres.
12.08.18 Dårligt vandtryk og mængde til Askevænget nr. 10 og 4. Der blev udskiftet an
borings-bøjler og stikledningsventiler samt jernrør under vej til nr. 10 og 4.
26.09.18 Reparation af boring 1. Pumpen var slidt ned så der skulle en ny boringspumpe
til og vi måtte også udskifte stigerøret til 7 stk. 75mm stige-rør a 6m. Til sidst blev der
foretaget en kamerainspektion, og der blev ikke fundet nogen fejl.
Udestående: Boring 2 og 3 skal have deres råvands-stationer forstærket med stabilgrus og
rørgennemføringerne igennem betonpladen forsejles med granitskærver som vil forhindre
diverse smådyr i at komme ind i råvands-stationen.
Diverse dokumenter til advokaten blev underskrevet, så tinglysningen af Børup a.m.b.a.
kan færdiggøres.
Økonomi:
Torben har lavet en meget fin investeringsplan over 10 år, og den vil vi bruge til at
dokumentere eventuelle taks-stigninger fremover.
Eventuelt. Intet

Dato for næste bestyrelsesmøde. Det blev den 16. januar 2019 kl.: 19:00

