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Referat - møde nr. 2017.1                   MAJ 2017  2016 

 

Mødedato: Mandag den 23.05 – på vandværket + hos Kirsten 

 

Bestyrelse: 

John Kjærgård  (j.kjargaard@tcs.com) 

Jørgen Berntsen  (kajfoerlev@post.tele.dk 
Jan Vendelbo  (JanVendelbo.Pedersen@gmail.com) 

Thomas Scheffman (thomas@scheffmann.com 

Kirsten Wildner  (kirstenwildner@gmail.com) 

 

Mødedeltagere: 

John Jørgen Kirsten  

 

Afbud:  

Jan  

Thomas 

 

Referent: 

Kirsten Wilder 

 

Kopi af mødereferat: 

Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden. 
 

Dagsorden: 

 

0        Velkommen til Thomas 

1 Vi starter på vandværket vi skal have checket om der er nogle ting der skal repare-

res, rengøres, tagrender osv. 

Dette er for at vi kan have orden i papirerne og for evt. at få udført arbejde hvis 

der mangler noget. 

- Umiddelbart skal vi have repareret gulvet ved rentvan 

- Skal vi have et forebyggende serviceeftersyn 

- Skal vi trykprøve vores boringer 

2 Bestyrelsen konstituerer sig 

For at vi ikke skal ende i samme arbejdsmængde som sidste år. Vil jeg gerne atI 

prøver at tænke over hvordan vi fordeler opgaverne. 

Jeg ser følgende opgaver – der er sikkert flere. 

- Daglig drift 

- Opdatering hjemmeside 

- Opdatering beredskabsplan 

- Opdatering kvalitetssikring 

- Regnskab 

- Måleraflæsning 

- Måleradministration 

- Kontakt til kommunen 

- Analyser 
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- Kontakt til Højslev eller Kemic (vi må lige drøfte hvad vi vil) 

- Mødereferat skal det digitaliseres 

- Opdatering LED 

- Nødforsyning – hvordan kommer vi videre? 

 

 

3 Samarbejde Mesing/Hårby skal vi videre 

4 Tinglysning  

5 Evt.  

 

Ad 0 

Thomas er sygemeldt i en periode, vi ønsker ham god bedring og håber han kommer tilbage i løbet 

af året. 

 

Ad 1 

Vandværket ser fint ud vi har checket det vi kunne se og det eneste her og nu er at vi skal have fuget 

rundt om døren. Kirsten indkøber materiale og Jørgen fuger. 

Gulvet ved rentvandstanken ser vi på senere 

John opdaterer vores ’anlægspapirer’ så vi er ajour 

Affugteren vi har fået sat op virker perfekt alle rør er tørre, der har været lidt indkøringsvanske-

ligheder inden den var indstillet korrekt. Strømregningen er ikke blevet væsentlig større og Højslev 

har bekræftet os i at det er en god investering og det skåner rør og el-installationer. 

John kigger på opdatering af alarm. 

 

Ad 2 

Formand:  Kirsten 

Kasserer: John 

Driftsleder: Jørgen 
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Oversigt over opgaver: 

Nr Opgave  Ansvarlig 

1 Daglig drift Jørgen 

2 Opdatering hjemmeside Kirsten kontakter Jan for at høre om han vil 

påtage sig opgaven 

3 Beredskabsplan Kirsten  

4 Kvalitetssikring Kirsten 

5 Anlægsdokumentation John 

6 Regnskab John 

7 Måleraflæsning John 

8 Måleradministration John 

9 Pejling – kontakt til kommunen Jørgen 

10 Analyser Jørgen/Kirsten 

Kirsten kontakter Hårby for at se hvad ge-

vinst der er ved at skifte til anden leveran-

dør. Kommunen har fået en rabataftale, den 

må vi se om vi kan bruge. 

11 Kontakt til Højslev Kirsten kontakter Højslev og får et overslag 

over eftersyn + pris for trykprøvning 

12 Mødereferater Kirsten – de bliver digitaliseret og lagt på 

hjemmesiden fremover.  

13 Opdatering LED Jørgen 

 

Ad 3+4 

Vi kontakter Mesing/Hårby til efteråret for at få et samarbejde i gang igen. 

 

Ad 5 

Tinglysning – Kirsten kontakter Aakjær for at få fat i gammelt tilbud + få sat arbejdet i gang. 

 

Ad 6 

Intet 

 

  
 


