Taulov den. 26.04.2016

Børup Vandværk
Andelsselskab
Kolding Landevej 89
7000 Fredericia
www.boerupvandvaerk.dk
Tlf.
: 75 56 34 62 (Svarer aktiver
Best.
: 75 56 28 83 / 40 18 34 62
Formand. : 75 56 47 18 / 22 20 56 60
Kontoret er lukket fra Fredag Kl.16.00 – Mandag
Vi træffes bedst efter kl 16.00

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 26-04-16 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling-Claude-Kurt-Carsten-Charley-Bjarne-Verner
Gæst i 1½ time: Frede

Værkets drift:
Frede fortalte om vores SRO-anlæg fra år 2005, og som er ved at være
nedslidt, og trænger til en udskiftning. Han har indhentet tilbud fra et par
stykker, men det ser ud til at kun det ene Firma er seriøs nok til at kunne levere
det ønskede. Firmaet hedder Vand & Teknik og tilbuddet er på 195.000 kr. for
basis-udgaven og med alle pakker er prisen ca. 295.000 kr.
Erling kunne fortælle at værket kører som det skal.
Punkter på dagsordenen:
Den nye vandværkspasser
Vores kommende nye vandværkspassers har efter hans og Fredes udsagn, nu
fået en god oplæring i pasning af vores vandværk, og er på nuværende opsat
på at tage over efter Frede.
Der er udarbejdet en stillingsbeskrivelse og kontrakt mellem Børup Vandværk
og Verner Rasmussen, og den har bestyrelsen og Verner nu fået udleveret til
gennemlæsning, og så vil vi om muligt tage stilling til denne med eventuelle
rettelser, ved næste møde, og ud fra dette evt. ansætte Verner Rasmussen.
Opfølgning på diverse sager som formanden har lovet at tage sig af.
Erling finder en dato sammen med Th. Juhl på Kolding Landevej 52, hvor vi kan
få fjernet den døde ende på Th. Juhl’s ejendom, da vi mener at rørenden udgør
en fare for forurening af drikkevandet. Og denne fare kan vi ikke leve med.
Der tages kontakt til firmaet som skal levere SMS-servicen for at få det
demonstreret. Aftalen er godt nok skrevet under og skulle starte omkring 1 Maj,
men der er et ønske om en demonstration bl.a. så vores nye vandværkspasse
også ser systemet fremvist af leverandøren.
Eventuelt. Kurt og Carsten vil prøve at arrangere et møde med en konsulent
fra firmaet Kamstrup, hvor vi kan blive præsenteret for nye vandmålere.
Dato for næste bestyrelsesmøde. 10.05.2016 Kl. ?? (Klokkeslættet vil blive
udsendt senere sammen med dagsordenen)

Mødet sluttede kl. 21:30
1

