Foerlev Vandværk

Referat - møde nr. 2018.3

OKT 2018

Mødedato: Mandag den 22.10 – hos Kirsten
Bestyrelse:
John Kjærgård
Jørgen Berntsen
Thomas Scheffman
Jonas Persson
Kirsten Wildner

(j.kjargaard@tcs.com)
(kajfoerlev@post.tele.dk)
(thomas@scheffmann.com)
(jp@foerlevvand.dk)
(kirstenwildner@gmail.com)

Mødedeltagere:
John Kjærgård
Jørgen Berntsen
Jonas Persson
Kirsten Wildner

(j.kjargaard@tcs.com)
(kajfoerlev@post.tele.dk)
(jp@foerlevvand.dk)
(kirstenwildner@gmail.com)

Afbud:
Thomas Scheffman
Referent:
Kirsten Wilder
Kopi af mødereferat:
Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden.
Dagsorden:
1. LER
2. Nye forbrugere
3. Nye vandure
4. Hjemme siden
5. Okker
6. Evt
Ad 1 – LER
Fra 01.01.2020 skal alle vandledninger være digitaliseret. Bestyrelsen er meget i tvivl om hvor langt
vi er med denne opgave, og om det er sket i forbindelse med den store tinglysningsopgave vi fik
løst sidste år.
Action: Kirsten kontakter Aakjær (Landinspektøren) for at få de oplysninger han evt. har.
Ad 2 – Nye forbrugere
Vi har fået henvendelse fra 2 nye forbrugere i Illerup.
Prisen for tilslutning er jvf. takstbladet 10.000 kr + moms. Den nye forbruger skal derudover betale
for et vandur brønd og ledning
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Foerlev Vandværk vil gerne have brønd og vandur til at stå så tæt på vejen som muligt, for at undgå
tinglysning og for ikke at have ansvar for den ledning der ligger på kundens matrikel. Standard brev
kan evt. hentes hos Danske Vandværker.
Action John sender brev med oplysninger om pris mm til de to nye forbrugere.
Ad3. Nye Vandure
John + Kirsten har været i dialog med Ry Vandværk for at få overdraget nogle opgaver til dem. Det
vil dels lette bestyrelsens arbejde, og på sigt vil vi spare penge.
De opgaver det drejer sig om er:
1. Indkøb af vandure
 vi får vandurene til den pris Ry Vandværk kan købe dem til
2. Vandure kalibrering
 vi får Ry Vandværk til at styre hvilke målere og hvornår, der skal udtages til kalibrering
3. Aflæsning af Vandure
 2 x årlige aflæsninger pris 50 kr pr. år pr. måler (abonnement) + 1.000 pr. aflæsning
 4 årlige aflæsninger af vandværkets vandure.
 Vi står overfor at skulle indkøbe nyt udstyr ca. 20.000 kr + årligt abonnement + arbejdet
med aflæsning. Denne investering + udgift slipper vi for.
Der er indhentet tilbud fra VVS mand (Harald Røgen) til at udskifte vandurene ca. 80 stk, dette tilbud lyder på 27.000 kr.
Vandure + udskiftning vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. Bestyrelsen er enige om at det er en god
beslutning, såvel arbejdsmæssigt som økonomisk.
Action: John aftaler det videre forløb med Ry Vandværk og VVS.
Ad4. Hjemmesiden
Sikkerhedscertifikat blev drøftet, samt om de oplysninger der ligger på hjemmesiden overholder
GDPR.
Analyser, her skal på hjemmesiden være 1 af hver analysetype.
Action: Jonas rydder op på hjemmesiden, og undersøger et evt. certifikat.
Kirsten sender besked til Analytec om at sende mail til Jonas, når der sendes analyseresultater.
Ad5. Okker
Skanderborg Forsyning har stillet opkrævningen af vandafledningsafgift for skyllevand i bero. Vi
afventer yderligere fra Skanderborg Forsyning.
Ad6. Evt
Vi skal have et nyt hygiejnecertifikat i bestyrelsen.
Action: Kirsten sender link til et on-line kursus og Jørgen tager kurset, regningen sendes til John.
Kurset koster omkring 300 kr.
Vi skal have beredskabsplanen opdateret.
Action: Kirsten opdaterer beredskabsplan.
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Oversigt over opgaver:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opgave
Daglig drift
Opdatering hjemmeside
Beredskabsplan
Kvalitetssikring
Anlægsdokumentation
Regnskab
Måleraflæsning
Måleradministration
Pejling – kontakt til kommunen
Analyser
Kontakt til Højslev
Mødereferater
Opdatering LED

Ansvarlig
Jørgen
Jonas
Kirsten
Skal opdateres.
John
John
John
John
Jørgen
Analyteck
Jørgen/Kirsten
Skal på hjemmesiden- done.
Jørgen

Tak for deltagelse.
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