
Taulov den.  05.09.2022  

  

  

Referat for bestyrelsesmøde d. 05-09-2022 i Elbohallens mødelokale kl. 18:30   

Til stede:  Erling- Carsten- Bjarne- Per- Charley    Gæst: Torben 

Punkter på dagsordenen:   

Værkets drift: 

Driften har været stabil. Der er lavet natsænkning på vores udpumpning, hvor trykket sænkes 

med 0,25bar, og vi håber dermed en besparelse, men er dog for tidlig at konkludere noget 

derom. Strømprisen er jo gået lodret i vejret, så Torben følger vores forbrug nøje på et skema, og 

gør hvad han kan for at sparre, men det kan ende med at stigende elpriser vil medføre højere 

takster på vores takstblad, Per har lavet en udskrift over udgifter til EL og der er det helt klart, at 

det bliver en udfordring at undgå stigning i priserne på vores takstblad.       Der er bestilt årligt 

eftersyn af værket, og i den forbindelse er der blevet bedt om en vurdering af eventuelle 

besparelsers muligheder, og hvilken økonomi der er i dem. Torben har i samarbejde med 

Thvilum gennemgået vores ledningsnet, for at få foretaget rettelser, så det skulle være så up to 

date som muligt, og i den forbindelse skulle vi være klar til at indgå i det nye ler system.  

Vandprøver: vi har fået et opdateret program for prøvetagning, og modtaget en ny kontrakt for 

dette, som blev underskrevet på mødet. Kolding landevej projekt 1+2 er færdig og betalt, på 

Højdedraget ved det brændte hus måtte vi have ført vandledningen op fra 3 m dybde til det 

normale 1,2m. Nybyggeriet på Ole Rømers vej er i gang og de har fået byggevang til pladsen. Vi 

har haft et par klager over vandtrykket, men det har Torben løst 100% det ene sted, og fortalt 

den anden hvordan vedkommende kan løse problemet. Angående nødforbindelse til Skærbæk 

Vandværk, ja så har vi givet et tilsagn, men det kræver noget mere detaljeret, som vil blive udført 

i samarbejde mellem værkerne. 

BNBO har fået udkast fra Mette, hun har sendt er brev til de berørte, har p.t. ikke hørt fra nogle 

af de berørte ud over Johannes Kristensen (Fredes gamle ejendom) som har sendt et forslag til 

en erstatning på jorden for BNBO indskrænkning, med en svarfrist frem til 15 sep. 2022. Vi vil 

sørge for at han modtaget et svar inden. 

Økonomi: 

Vi blev enige om et forslag til et nyt takstblad, som Per vil søge godkendelse for hos kommunen. 

Eventuelt:   

Intet 

Dato for næste bestyrelsesmøde.  Det bliver enten den 17 eller 24 november. 

      


