Taulov den. 29.11.2016

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

Referat for bestyrelsesmøde d. 29-11-16 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling – Claude – Kurt – Carsten – Charley – Torben.

Værkets drift:
Vand-Schmidt samt Vand og Teknik havde afgivet et bud hver på et nyt SROanlæg, og Torben informerede og fortalte om de to SRO anlæg, så vi havde
noget at tage en beslutning ud fra. Vi fik både fordele og ulemper fortalt af
Torben, og han ville være tilfreds lige meget hvilket anlæg vi valgte.
I det ene tilbud fik vi mange gode tekniske ting til en god pris, og i det andet
tilbud var der en del med løbende opgraderinger, som godt kunne løbe op i en
del penge.
Punkter på dagsordenen:
Kurt startede med at spørge efter referatet fra bestyrelsesmødet den
06.09.2016, som Erling havde lovet at udfærdige, der var ellers vigtige punkter
på det møde, bl.a. bestilling af SRO-anlæg og køb af vandmålere. Og Kurt var
ked af at bestyrelsen ikke var inviteret med til fremvisning af SRO-anlægget på
Børkop vandværk, hvor kun Erling og Torben deltog, Kurt blev tilbudt en
fremvisning af Torben.
Alle blev enige om at bestille anlægget hos Vand-Schmidt, og Torben vil
forhandle de sidste detaljer på plads inden underskrift.
Hovedventiler som er gemt i jorden, hvad gør vi fremadrettet? Flere af vores
hovedventiler samt stophaner er defekte/gemt, så de ikke kan findes/betjenes.
Vi skal måske have Alpedalens VVS til at gennemgå og reparere disse ventiler,
som vi på forhånd kan udpege.
Status på vandmåler udskiftningen: Til dato er der udskiftet ca. 400 vandmålere,
så det ser ud til at gå efter planen.
Eventuelt.
Her gennemgik vi Frede’s sidste afregning.
Dato for næste bestyrelsesmøde.
Det blev den. 07.02.2017 Kl.19:00
Mødet sluttede kl.: 22:05
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