Taulov den. 30.11.2017
Andelsselskab
Kolding Landevej 81
7000 Fredericia
www.boerupvandvaerk.dk

Referat for bestyrelsesmøde d. 30-11-2017 i Elbo-Hallen kl. 19:00
Til stede: Erling-Claude-Kurt-Charley og Torben som gæst

Punkter på dagsordenen:
Værkets drift:
Torben har modtaget et tilbud for op muring af vægge ind mod filterrum på 20.000,-kr. Der
har været kloakrenovering i området omkring Højvangs alle’ og der måtte vi se os
nødsaget til at lægge en ny ledning på hele Ahornvænget da den gamle krydsede hvor der
skulle lægges ny kloakledning, men fik aftalt en god løsning, hvor vi bl.a. slap for at betale
for asfalt. Vi har samtidig fået udskiftet dårlige vandstik i hele området hvor der er lagt ny
kloakledning. På Finsensvej 44 har vi repareret stophanen, da den var blevet kørt over af
en lastbil. I forbindelse med kloakrenovering på Kolding Landevej 64, blev en vandledning
gravet over, og kunne ikke lukke for den del af nettet da afspærringsventilen var defekt så
vi måtte lukke for en del flere forbrugere. Efter denne episode er der et par ting der ønskes
lavet. 1) Først skal vi have lavet en skylleventil indtil Kryb i ly Kro, således at vi kan forsyne
dem baglæns for Taulov Vandværk. 2) Have udskiftet den defekte ventil. Stophaner og
dæksler på Finsensvej giver problemer flere steder, så der skal findes en løsning, da det
er en virkelig dårlig løsning som er brugt der. Hovedventiler er GPS-ind målt sammen
Tviillum, men der mangler stadig ca. 20 stk. Forsinkelse på de nye døre har medvirket til at
murerarbejdet med op muring af nye vægge. Ved vandrådsmødet hos Trefor var alle
skeptiske overfor den nye vejledning ved prøvetagning, som skal tages af forbrugeren. Vi
har skiftet en anboringsbøjle ved Lindevej 8 samt en jordstophane, det hjalp en del for
forbrugeren, men resten af problemet er inde hos forbrugeren. Vi har fået slam suget
vores udfældningstanke, som blev inspiceret samtidig og fundet OK. Torben forslog at vi
blev ændret til et AMBA selskab, og undersøger hos vores forening. Udskiftning af målere
er kommet i gang igen, og nu mangler der kun 3 stk. Vi diskuterede om vi skulle have en
kalkknuser, og blev enige om at arbejde videre på dette forslag. Dørene bliver monteret
den 04.12.2017.
Økonomi:
Blev enige om at vi på næste bestyrelsesmøde skulle Lave en investeringsplan for de
kommende år, så vi kunne få lavet et nyt takstblad med evt. stigninger.
Eventuelt.
Bestyrelsen blev enige om at hæve honoraret til sekretær.
Dato for næste bestyrelsesmøde. Blev torsdag den 22.02.2018 kl. 19:00
Generalforsamling/Bestyrelsesmøde. Blev torsdag den 22.03.2018 kl. 18:30/19:00

