Taulov den. 31.05.2016

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

Referat for bestyrelsesmøde d. 31-05-16 i Elbo-Hallen kl. 16:00
Til stede: Erling – Claude – Kurt – Carsten – Charley.
Gæst kl: 16.30 Torben Nielsen (Ny vandværkspasser)

Værkets drift: Intet at berette.
Punkter på dagsordenen:
Ny vandværkspasser.
Vi diskuterede hvor meget vi ville tilbyde i løn til ny vandværkspasser. Der var
enighed om at tilbyde i omegnen af 70.000,-kr årligt, med betalt telefon og
internet, samt timeafregning for arbejde der ligger ud over almindelig pasning af
vandværket.
Torben Nielsen ”vores ny vandværkspasser” kom og blev præsenteret for
bestyrelsen. Han blev forelagt en stillingsbeskrivelse udskrevet fra Danske
Vandværker og har nr. 307. Torben gav udtryk for at denne beskrivelse var OK.
Torben havde nogle forslag som han fremlagde.
At Børup Vandværk havde deres egen pumpe til brug ved brud på
ledningsnettet, så der altid var en ren pumpe til rådighed, da vi ikke er sikker på
om Alpedalen VVS har en sådan pumpe, ville bestyrelsen være åben for køb af
en sådan pumpe, hvis dette skulle blive aktuelt.
At der skal udfærdiges hygiejneregler for Børup Vandværk.
Torben / Erling kunne fortælle at Frede gerne vil hjælpe med at få den ny
vandværkspasser sat godt ind i jobbet, og vil være til rådighed med hans viden
om dette, selv efter han skulle være flyttet.
Torben tager gerne mod vores tilbud om jobbet, men vil gerne have lidt hjælp i
den første tid, og det blev han lovet. Vi aftalte at Torben starter pr. 15.06.2016.

Eventuelt.
Bestyrelsen blev enige om at formanden tager kontakt til firmaet Vand & Teknik,
og beder om et opdateret og bindende tilbud på et nyt SRO-anlæg, som
bestyrelsen kan tage stilling til.

Dato for næste bestyrelsesmøde. Blev ikke fastlagt.
Mødet sluttede kl. 17:30
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