Foerlev Vandværk

Referat - møde nr. 2018.1

MAR 2018

Mødedato: Mandag den 12.03 – hos John
Bestyrelse:
John Kjærgård
Jørgen Berntsen
Jan Vendelbo
Thomas Scheffman
Kirsten Wildner

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

Mødedeltagere:
Hele bestyrelsen
Afbud:
Jan Vendelbo
Referent:
Kirsten Wilder
Kopi af mødereferat:
Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden.
Dagsorden:
1. Regnskab
2. Budget
3. Generalforsamling
4. Skyggelundsledning
5. Vedligehold Vandværk
6. Tinglysning
7. Kommunen okker/kloak
8. Evt.
Ad 1 – Regnskab
John gennemgik regnskabet og det vil blive forelagt på Generalforsamlingen
Ad 2 - Budget
Der skal ikke foretages større investeringer i år, vi diskutere om vi skulle forny hegnet omkring
vandværket, men plev enige om at tage det ned i stedet.
Vi afholder en arbejdsaften i foråret for lige at friske op omkring vandværket.
Ad 3 – Generalforsamling
Generalforsamling afholdes den 27.03 kl. 20 på Fælleden
Kirsten bestiller lokale + forplejning. Dagsorden ifølge vedtægterne. Jan og Jørgen er på valg. Jan
ønsker ikke genvalg. John har kontaktet Jonas i Illerup og bestyrelsen vil foreslå ham til Generalforsamlingen.
Kirsten spørger om Birgit vil være dirigent.
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Kirsten laver indkaldelse og John sender ud ifølge vore mailingliste + udleverer til de få der ikke
har mailadresse.
Ad 4 – Skyggelundsledning
Kirsten skriver til Finn at ledningen er tinglyst og han må kontakte Skyggelund + evt. ham der gravede vandledningen ned, hvis der er tvivl om placeringen.
Ad 5 – Vedligehold Vandværk
Vi venter stadig på at få vores boringer trykprøvet, Jørgen diskuterer med Højslev, når han kontakter os, om vi skal have taget nye prøver inden vi begynder at vedligeholde.
Ad 6 – Tinglysning
Vi går ud fra at det er faldet på plads, vi kontakter ikke Aakjær for yderligere.
Ad 7 – Kommunen okker/kloak
Det har været svært at få Skanderborg Forsyning i tale, men Kirsten skriver en mail og foreslår at vi
holder et møde om hvad vi kan gøre. Vi finder det ikke rimeligt at vi skal betale for kloakering –
vandafledning og så samtidig tage prøver af det vand vi har tilladelse til at lede i bækken.
Ad. 8 Evt
Tak for deltagelse og tak til John for at lægge hus til.
Oversigt over opgaver:
Opdateringer markeret med rødt:
Nr
Opgave
1
Daglig drift
2
Opdatering hjemmeside
3
Beredskabsplan
4
Kvalitetssikring
5
Anlægsdokumentation
6
Regnskab
7
Måleraflæsning
8
Måleradministration
9
Pejling – kontakt til kommunen
10
Analyser
11
12
13

Kontakt til Højslev
Mødereferater
Opdatering LED

Ansvarlig
Jørgen
Vi skal have fundet en løsning
Skal på hjemmesiden, når vi har en løsning.
Skal på hjemmesiden, når vi har en løsning..
John
John
John
John
Jørgen
Vi fortsætter med Analyteck
Skal på hjemmesiden, når vi har en løsning..
Afventer Højslev for trykprøvning
Skal på hjemmesiden, når vi har en løsning.
Jørgen
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