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mandag d. 30. nov. 2021
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Flemming Gravesen
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Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 25-10-2021
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering fra formanden
4. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
5. Status for igangværende arbejder
a. Årsaflæsning
b. Renovering af Leharparken
c. Ny boring
d. Nyt Vandværk.
6. Økonomi
7. Strategiplan og årshjul
8. Tilgang af nye forbrugere
9. Planlægning af EO
10. Planlægning af næste møde
11. Eventuelt

MJM
JLT
FG
PK - afbud
JCW

1. Referat fra 25. oktober 2021 blev godkendt og underskrevet.
2. Dagsorden godkendt.
3. Orientering fra formanden.
Opfølgning på kursus:
Vandværksjura: PK og JCW, grundig gennemgang af vedtægter, regulativet m.fl.
Hydro Geologi: PK, godt kursus der gav ny viden
Kursus for foreningsrevisorer: ingen kunne deltage
Webkursus i hjemmeside opdatering: MJM, PK og JCW deltog.
Kommende Webkursus d. 2.12.: Ny boring- MJM deltager
Regionalt Vandrådsmøde d. 2.12. FG deltager
Kontaktgruppemødet d. 1. nov. 2021 aflyst pga. sygdom. Ingen ny dato pt.
Henvendelse fra ZACKGREEN vedr. reklamer på vores hjemmeside. JLT har undersøgt sagen.
Ingen stemning for aftale.
Der er udtaget vandprøver på ledningsnettet i uge 46.
MJM har modtaget information om at der fremover skal testes for PFOS ved alle vandprøver, i
år udføres det på opfordring. Indgår i vores prøver. Der
Kommunen har også oplyst, at der forventes øget tilgang til de almene vandværker, begrundet i
stigende kvalitetskrav (pålagte vandprøver) til ejendomme med private boringer.
SMS – besluttet at både MJM og JCW forestår udsendelse til forbrugere via Blue Idea
Påtegning i deklarationer fra forbrugere på Webersvej og Rossinisvej.

4. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
Et brud på Schubertsvej, messingbøsning var defekt. Der er udskiftet defekte vandure hos
berørte forbrugere.
5. Status for igangværende arbejder
a. Årsaflægning af målere, er gennemført og godkendt hos administrationen. Medførte en
del opdatering.
b. Renovering af Leharparken, er nået til andensidste stikveje. Vejrliget vil afgøre om
opgaven kan afsluttes inden jul.
c. Ny boring, JLT har modtaget med tidsplan fra kommunen. Tidsplanen skal
sammenholdes med de aftaler der allerede foreligger. JLT og FG sender redegørelse.
d. Nyt Vandværk. MJM har igen rykket for kontrakt.
6. Tilgang af nye forbrugere
7. Økonomi
Gennemgang af 3. kvartal, alle poster følger budgettet. JLT har fremsendt Takstbladet til
kommunen. Arbejder i øjeblikket med budget for 2022.
8. Strategiplan og årshjul
Strategiplan – skal justeres for forskydninger bl.a. med udsættelse af ny boring og nyt vandværk.
Årshjul for bestyrelse og administration, ingen mangler.
9. Planlægning af Ekstraordinær generalforsamling
Udsættes til senere.
10. Planlægning af næste møde
Tirsdag d. 11. januar
11. Evt.
Intet.
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