
Taulov den.  23.05.2022  

  

  

Referat for bestyrelsesmøde d. 23-05-2022 i Elbohallens mødelokale kl. 18:30   

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

Punkter på dagsordenen:   

  

Værkets drift:  

Vandværket har kørt fint i perioden, bortset fra målere i boringerne. Vi har renset måler i boring 

1 og det gav en forbedring, men stadig ikke tilfredsstillende. Da der stadig er en difference på 30 

% i forhold til udpumpet vand, det er gamle målere og der er kommet en del belægning. Torben 

arbejder videre på at finde en løsning. Hovedmåleren for udpumpet vand er der bestilt et tjek af 

hos vand Schmidt. Projekt 2 på Kolding Landevej er gået ganske godt, der har været en del 

udskiftning af folk på jobbet, med mange tilsyn hver dag er det gået, og det har været gavnligt og 

vi ar stort set færdig med projektet, der er dog lige en mangelliste hos 2 leverandører, men 

forventning om at det også løses snarest. Thvilum har rettet tegningerne for både projekt 1&2, 

og nu kan tinglysningerne sendes til Thvilum. På Kolding landevej 101 og 102 er der et problem 

med fællesforsyning og et dårligt jernrør, men Torben er i dialog med vedkommende på 

adresserne, og der findes nok en god løsning. Angående det nye LER så skal der rettes op på 

vores tegninger og det kommer nok til at koste 15.000,- til 20.000,-kr. 

Vedrørende nødforbindelse til Skærbæk Vandværk, så arbejder formanden for Skærbæk Vand på 

et oplæg til en aftale med Børup Vand, men projektet er nok udsat mindst til næste år, da 

arbejdet ikke startes op før der er penge i kassen til det, og pengene skal komme fra nye 

udstykninger. 

Erling redegjorde for hvor langt vi er med BNBO. Vi ønsker mere viden om BNBO inden vi kan 

tage stilling, bl.a. ønsker vi at kommunen/staten kommer med noget mere konkret.  

Økonomi:  

Per undersøger ved kommunen, hvad der skal til for at vi kan lade vores takster stige, da vi ser os 

nødsaget til at hæve vores priser. (Elprisen er stigende og renovering af ledningsnet m.m.) 

Eventuelt.  Intet 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde.  05.09.2022 

      


