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Referat - møde nr. 2017.2                   OKT 2017  

 

Mødedato: Tirsdag den 17.10 – 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: 

Hele bestyrelsen  

 

Afbud:  

Ingen 

 

Referent: 

Kirsten Wilder 

 

Kopi af mødereferat: 

Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden. 
 

Dagsorden: 

 

1 Økonomi 

2 Tinglysning  

3 Eftersyn af vandværk 

4 Prøver (skal vi have taget prøve for ny pestisid pris 3.500 kr) 

5 Samarbejde Mesing Hårby – skal vi videre 

6 Dokumentation 

7 Evt.  

 

 

Ad 1 
  1/2 2017 1/2 2016 

Råvand 
            

13.379  
            

15.110  

Faktureret til forbruger 
            

12.861  
            

14.191  

Skyllevand 
                 

243  
                 

174  

Vandspild 
                 

275  
                 

745  

Vandspild i % 2,10% 4,90% 
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Kassebeholdning 01.01.2017 
            

160.434  

Kassebeholdning 17.10.2017 
            

282.778  

 

Økonomien ser fin ud og der er ingen ubetalte regninger. 

 

 

Ad 2 

Kirsten har kontaktet Aakjær og opgaven er i gang, de har lovet at den afsluttes inden årets udgang. 

 

Ad 3 

Kirsten kontakter Højslev, da de gerne vil mødes med os for at aftale om vi skal have trykprøvet 

vores boringer. Kirsten kontakter Galten Vandværk for at få lidt support omkring: 

1. Trykprøvning 

2. Terminaler – Drive by. Vi skal have fundet en anden løsning end den vi har p.t da den løber 

ud af support i 2018. 

Vandmålerne der er taget ned – hvor er de?  Målerne står på en palle hos smeden og smeden bort-

skaffer dem efter 1 år. Sammen med faktura skulle målernr. på målerstand være sendt til os.  

 

Ad 4 

Vi beslutte ikke at få taget ekstraordinære prøver. 

 

Ad 5 

Kirsten kontakter Ry vandværk for et møde, så vi kan undersøgt om vi kan få planlagt en nødforsy-

ning herfra, da de skal have nedgravet nye rør ved Hemstokvej. 

Når dette er afklaret, vil vi meddele dette til Hårby Mesing. 

 

Ad 6 

 

Oversigt over opgaver: 

Opdateringer markeret med rødt: 

Nr Opgave  Ansvarlig 

1 Daglig drift Jørgen 

2 Opdatering hjemmeside Jørgen kender en der evt mod betaling, vil 

opdatere vores hjemmeside. 

 

3 Beredskabsplan Opdateres og lægges på hjemmesiden, når 

Ry er afklaret. 

4 Kvalitetssikring Opdateres og lægges på hjemmesiden, når vi 

har fundet en hjemmesidemand. 

5 Anlægsdokumentation John 

6 Regnskab John 

7 Måleraflæsning John 

8 Måleradministration John 

9 Pejling – kontakt til kommunen Jørgen 

10 Analyser Jørgen/Kirsten 

Dette er ikke blevet gjort! 

Kirsten kontakter Hårby for at se hvad ge-
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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 

Er i process 

12 Mødereferater Kirsten – de bliver digitaliseret og lagt på 

hjemmesiden fremover.  

Afventer hjemmeside 

13 Opdatering LED Jørgen 

 

Ad 7 

Tak for deltagelse – godt vi kunne mødes alle. 

 

  
 


