Foerlev Vandværk

Referat - møde nr. 2019.1

FEB 2019

Mødedato: Mandag den 18.02 – 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
Thomas Scheffman
Kirsten Wildner

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

Afbud:
Ingen
Referent:
Kirsten Wilder
Kopi af mødereferat:
Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden.
Dagsorden:
1. Aftalen med Ry
2. Forberedelse til Generalforsamling
3. Kontrolprogram - prøvetagning
4. Orientering - Vandsamarbejdet
5. Evt
Ad 1 – Aftalen med Ry
Aftalen med Ry er vedhæftet referatet som bilag
Jørgen har hjulpet Finn Nielsen med at finde det manglende vandur.
Der mangler at blive skiftet vandur på vandværket.
John kontakter Kim fra Røgen, så de sidste nedtagningsrapporter kan komme på plads.
Kirsten sender aftalen til Ry
Ad 2 – Forberedelse til Generalforsamling
John fremlagde regnskabet, som vi har underskrevet.
John forbereder regnskab og budget til Generalforsamling og udsender indkaldelse til 19.03 kl.19.
Vi fastholder de takster som vi har haft i 2018.
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Kirsten forbereder beretning, spørger Birgit om hun vil være dirigent, bestiller lokale og forplejning.
Thomas prøver at finde en suppleant.
Vores vedtægter er lidt mærkelige på nogle punkter, så vi gennemgår dem på næste Bestyrelsesmøde for evt at få dem opdateret.
Ad3. . Kontrolprogram - prøvetagning
Fremover skal vandprøver ifølge det nye kontrolprogram foretages hos forbrugerne. Vi vil samtidig
foretage en prøve på Vandværket. Begrundelsen for dette er at hvis der er en forurening hos forbrugeren skal Vandværket bevise det er forbrugeren der har et problem og ikke værket.
Eventuelle problemer hos en forbruger kan f.eks. skyldes en dårlig vandhane eller et snavset filter.
Ad4. Orientering Vandsamarbejdet
Vi bliver indkaldt til et møde i vores Hovedforsyningsområde, da vi i Hovedforsyningsområdet skal
komme med 2 bestyrelsesmedlemmer. Skanderborg Forsyning har på forhånd det ene medlem, så
Hårby, Mesing, Vorladegård skal stille med 1 bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt at vi møder op til
dette møde.
Vandsamarbejdet skal opkræve penge der skal dække beskyttelse af BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområde)- forventningen er ca. 1 kr pr. m3. Det nye Vandsamarbejde forventes etableret 23.4
hvorefter BNBO arbejdet vil starte. Pengene der skal opkræves skal dække udgifterne til BNBO
beskyttelsesområderne (forrentning af et lån).
Ad5. Evt
Jørgen har indvilget i at tage et hygiejnekursus, så vi kan få nuværende certifikat fornyet.
Jørgen køber et nyt tastatur + evt. mere til alarmen på vandværket. Thomas vil gerne hjælpe med at
få koden ændret, så vi ikke kører med fabriksindstilling.
Kirsten kontakter Åkjær, så vi kan få styr på tegningerne på Krogdalsvej.
Der er blevet nedgravet brønd på Krogdalsvej, vi skal have fundet en løsning på at få opdateret LER
dette spørger Kirsten Åkjær om.
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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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