
Taulov den.  19.01.2022  

  

  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-01-2022 i Elbohallens mødelokale kl. 19:00   

Til stede: Erling – Claude – Carsten – Bjarne – Charley. Gæster: Torben og Per Eskildsen (ny kasserer) 

Punkter på dagsordenen:   

Værkets drift:  

Vi havde et brud på stikledning til Rønnehaven 2, hvor jernrøret var som en si, som blev udskiftet 

med ny PE-ledning. Der er blevet monteret en ny ventil på Ole Rømers vej, så nu har vi fået 

mulighed for at forsyne Elbo køkken og stævnhøj fra 2 sider, og ventilen har allerede vist sit værd 

i forbindelse med udskiftning af hovedledning på Kolding Landevej. Så har vi haft en defekt 

jordledning på Granbakken 19, hvor denne var hoppet helt af før stophanen, der var dog en del 

problemer med reparationen, men blev løst til sidst, (det var inde på ejers grund med fare for 

forurening, så Torben fulgte arbejdet tæt.) 

Projekt Kolding Landevej: Det er kun fra vand Schmidt vi har et fast tilbud, da det kun er et 

overslag vi har fra entreprenøren, så der er kommet en merpris vi skal betale for gravearbejdet, 

selvom med denne merpris er det vist en underskudsforretning for entreprenøren. Torben er dog 

af denne opfattelse at vi får gennemført projektet til en yderst rimelig pris. Renovering af filterrum: 

Tidsrammen indtil vi selv producerer vand igen er ca. 1 måned. Boring 1: Der er fejl i 

borepumpen så den skal tages op, forventer at det bliver gjort imens vi er lukket ned. Vi har ikke 

kunnet tage PFAS prøver på boringerne, da værket er stoppet, og det er først nu at laboratoriet 

kn analysere dem, så det må vente til vi er startet op igen. Nødforbindelse til Skærbæk 

Vandværk: De ønsker en forhåndsgodkendelse fra Børup Vandværk, som vi vil sørge for at de 

får. 

Til sidst lidt tal: Vores vandspild er på 4,37% hvor gennemsnittet på landsbasis er 6,42%, vores 

elforbrug er på 0,69kwh pr. m3, det er steget lidt, så vi må fremadrettet se hvor der kan spares. 

Samarbejde mellem værkerne i området: intet nyt 

Mejeriet solgt: Der ønskes et bud fra os om køb af et areal på ca. 6000M2, og vi blev derfor enige 

om at afgive et bud, der matcher den offentlige vurdering. 

BNBO vi afventer udkast fra kommunen (Mette) 
 

Økonomi:  

Ny Kasser: Vi har været så heldige at Per Eskildsen fra Poppelvænget har påtaget sig 

opgaven efter Claude, som stopper ved generalforsamlingen. Overdragelsen er allerede i 

gang. 

Regnskab ved Claude: Godkendt og ledelsespåtegning blev underskrevet 

 

Eventuelt.   

Generalforsamling: Dato bliver fastsat senere 

Dato for næste bestyrelsesmøde. Bliver fastsat sammen med dato for generalforsamling 

      


