Taulov den. 27.11.2019

Referat for bestyrelsesmøde d. 27-11-2019 hos i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling – Claude – Charley – Bjarne Gæst: Torben

Punkter på dagsordenen:
Vandværkstilsyn foretaget af Christian Bækgaard. Bemærkninger: Loftet over rentvandsbassinet
var der mulighed for afskalling af puds, så det ville vi selvfølgelig få udbedret. Der var ros til
kvalitetssikring og boringerne var i god stand, og vi fik også ros for indvindings-boringer der nu
kører med styret indvinding og automatisk pejling af grundvandsstand. Der blev også noteret for
vores forbedringer på vigtige punkter: kvalitetssikring/vedligehold, indvindingsstrategi og pejling.
11.06.19 ledningsbrud på Tingvejen: An borings-bøjle og stikledningen under vejen blev
udskiftet. 14.06.19 Udskiftet defekte rør på vandværket. 14.07.19 Ledningsbrud på
Poppelvænget 4 og 2. 16.09.19 til 27.11.19 Renovering af hovedledning samt stikledninger på
Bøgevej. Det er nu færdig og vi har stort set holdt os inden for budgettet, son blev overskredet
med ca.30.000kr. 07.11.19 Bænkebidere i vores råvandsstationer, har Torben forsøgt at
bekæmpe uden held, så ved hjælp af Vand Schmidt, som har justeret og tætnet med nyt og
bredere bånd på låget, ser det ud til at have afhjulpet problemet. Der blev samtidig foretaget rest
eftersyn på værket. Torben er ved at planlægge eftersyn af iltningstrappe-tårn og reaktionsbassin
samt vores rent vands bassin, og arbejdet forventes at starte i uge 3, 2020. Der er blevet
udarbejdet en prøvetagningsplan for 2020-2022 klar til godkendelse hos kommunen. Pris for
analyser pr. år 15.000kr. Vi skal i nærmeste fremtid have en snak om Bnbo erstatninger og om
fremtidige renoveringer af ledningsnet og omkostninger til dette.

Økonomi: I 2019 har vi brugt 202.040kr på reparationer og det skulle vi gerne have halvveret.

Forsikring: Erling vil tage kontakt til Taulov Vandværk om at få lavet en gensidig skriftlig aftale
om forsyningssikkerhed og samtidig foreslå at vi deles om udgiften til Tre-For vand.

Eventuelt: Vi blev enige om at vores taksblad forlænges til og med 2020, og vores
forbrugerinformation tjekkes og lægges op på ny fra årsskiftet.

