
    

 

 

Referat for bestyrelsesmøde d. 30-05-2018 i Elbo-Hallen kl. 19:00 til 21:00 

Til stede: Erling-Claude-Kurt-Charley      Gæst: Torben 

Punkter på dagsordenen:  

Formanden fortalte kort at advokaten arbejder videre på godkendelsen af Børup vandværk 

A.m.b.a., og den nye persondataforordning kan sættes på nettet. 

Værkets drift:  

Værket kører rigtig godt, uden afbrydelser i vandforsyningen. Vand Schmidt har lavet 

eftersyn og deres focus-område lige nu var kabelgennemføringer og tætninger ved 

boringerne, og der blev fundet et par stykker som bliver udbedret i nærmeste fremtid. 

Boring 1 skal have en udsyring og sikkert også en ny pumpe i alt til en pris på ca. 

35.000kr. plus en videokontrol af selve foringen. Hvis stige rørene ikke er OK skal de også 

skiftes. Der er nu opsat skilte med zoneopdeling på værket. Der er også opsat et skab til 

diverse vejledninger og dokumentation over værkets drift instruktioner. Vi har modtaget en 

klage fra Elbokøkkenet ang. luft i vandet samt til tider snavset vand, og flere har set på 

problemet, og det snavsede vand er nok et problem hos kundens installation, men luft i 

vandet kommer fra værket og vi får derfor installeret en udlufter. En klage fra Askevænget 

10 om dårligt vandtryk skyldes højst sandsynlig en dårlig jordledning, og vi betaler for ny 

jordledning til skel og kunden må selv betale for udskiftning på deres grundstykke, Hvis det 

skulle være nødvendig. Alt dette ordnes gennem Lars fra Alpedalens VVS. Angående Fa. 

Kommunes indsatsplan kan vi notere os gode point på vores styrede indvinding af vores 

borepumper. Claude undersøger via vores forsikringsselskab om det er en god ide’ at få 

lavet/efterset vores transientbeskyttelse af el installation på vandværket. Der er endnu ikke 

nogen tilbagemelding fra Taulov Vandværk omkring vores afspærring på nødforsyning 

mellem de to værker. Torben arbejder med en ny beredskabsplan. 

Økonomi: 

Vi skal have lavet en investeringsplan over 10 til 15 år hvor alle store udgifter lægges ind. 

Og til dette har Torben udarbejdet 8 punkter med forbedringer/udskiftninger, og så vil 

Erling- Torben- Vand Schmidt og Lars fra Alpedalens VVS se på en overordnet plan for 

sektion opdeling og sletning/lukning af ringforbindelser samt udskiftning af rørledninger 

hvor det kunne betale sig samt nye sektionsmålerbrønde. Og alt dette tilsammen skulle så 

danne grundlag for vores takstblad. 

Eventuelt.  Intet 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde. Det blev den 18.09.2018 

Taulov den.  30.05.2018 


