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                                                                  Taulov den. 07.02.2017 
 

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. 07-02-17 i Elbo-Hallen kl. 19:00 
 

Til stede: Erling – Claude – Kurt – Carsten – Charley  (Torben) 

 

Værkets drift:  SRO-anlægget er bestilt men kan først installeres i løbet af Maj 

måned 2017. Fa. Kommune ved Christian Jensen har stillet nogle spørgsmål omkring 
indsatsplanlægningen omkring indvinding af vores vand, og det har medført at der 
skulle indsamles en del data på grund af disse spørgsmål. Vi har fået foretaget et 
termografieftersyn af vore elinstallation, og der blev fundet en lille fejl i vores el-tavle, 
og den skulle blive udbedret når vi får det nye SRO-anlæg, men så kommer vi nok til at 
overskride den dato vi har fået for udbedring. Vand Schmidt har udført serviceeftersyn 
og der blev fundet nogle fejl som er blevet udbedret i samarbejde med Torben, stigen 
ned til regnvands-bassinet måtte udskiftes til en af rustfrit stål, da den var lavet af 
aluminium. (Vi har påtalt overfor vand Schmidt at de i sin tid anbefalede aluminium). Vi 
har haft et brud på ledningsnettet ved Askevænget 16, hvor det viste sig at være hvor 
stikledning går på hovedledning, og der blev lavet en aftale med grundejer om hvem 
der betaler hvad. Arla ønsker at rive ejendommen på Skærbækvej 67 ned og vil derfor 
gerne have sløjfet vandtilgangen dertil. Der har været afholdt et ledningsmøde 
angående den nye cykelsti på Adelvej, og en enkelt ventil vil vi i den forbindelse få 
afproppet. Vi har også deltaget i et koordinerende ledningsmøde angående 
gravearbejde på Ege-Aske-Poppel-Tjørne-Ahorn samt Akacievænget. I øjeblikket 
leverer vi vand til Taulov vandværk mens de bygger deres vandværk om. 
 

Punkter på dagsordenen:  Vedr. målerskift er der stadig en del der mangler at få 

skiftet selvom vi har presset på, så er der stadig nogle som er uhyre svære at få til at 
åbne døren så udskiftningen kan foretages, men vi prøver endnu en gang. Der har 
også været lidt fejl i de tilbagemeldingskort, med aflæsning ved målerskift, men det ser 
ud til at Erling har kunnet få rettet til. Vi skulle gerne være færdig med udskiftningen 
den 15 marts 2017. Ellers er det gået godt med den elektroniske aflæsning ved 
årsskiftet. 

 
Claude fremlagde et udkast af regnskabet for 2016, som vi mente var OK uden 
bemærkninger. 
 
Eventuelt. Her besluttede vi at købe en bærbar computer som Charley kunne bruge 

til at administrere Vandværkets hjemmeside. 
 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.  
 
Det blev torsdag den. 09.03.2017 
kl.:19:00 for bestyrelsesmøde og kl.: 19:30 for generalforsamling. 
 
 
Mødet sluttede kl.: 21:00 


