Foerlev Vandværk

Referat - møde nr. 2018.2

JUN 2018

Mødedato: Mandag den 28.05 – 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@mail.dk)
(kirstenwildner@gmail.com)

Mødedeltagere:
Hele bestyrelsen
Afbud:
Ingen
Referent:
Kirsten Wilder
Kopi af mødereferat:
Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Regnskab
3. Årets opgaver
4. Evt
Ad 1 – Konstituering
Velkommen til Jonas til Foerlev Vandværks bestyrelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand: Kirsten Wildner
Kasserer: John Kjærgård
Ad 2 - Regnskab
Regnskabet ser ok ind til videre og der er ikke foretaget større investeringer, vi diskutere om vi
skulle forny hegnet omkring vandværket, men blev enige om at tage det ned i stedet.
Vi afholder en arbejdsaften i foråret for lige at friske op omkring vandværket.
Vi aftalte at vi skulle have udskiftet vores målere, dette er en omkostning på omkring 60-70.000 kr.
Dette vil betyde at vi fremover kan samarbejde med Ry vandværk:
- Vi får målerne med samme rabat som Ry
- Vi kan få Ry vandværk til at aflæse vores målere
- Vi slipper for at investere i software opdatering/nyt software til aflæsning
- Vi kan få Ry vandværk til at styre kalibrering af målerne
Bestyrelsen arbejder hele tiden på at rationalisere arbejdet på vandværket, så det bliver lettest muligt at drive vandværk.
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Ad 3 – Årets opgaver
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
Kontakt til Højslev
12
Mødereferater
13
Opdatering LED

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

Ad. 4 Evt
Trykprøvning: Vores boringer er blevet trykprøvet og begge boringer er ok. Der er skiftet enkelte
rør, som var tæret. Efter vi har fået affugter op, er der blevet tørt i vandværket (kondensen er væk),
dette betyder forhåbentlig at der vil være mindre tæring fremover.
Okker/Kloak: Vi stopper med at betale afledning til Skanderborg Kommune, da vi ikke sender
skyllevand i kloakken, så ser vi hvad der sker. Herefter tager vi op om vi skal have taget prøver af
okkervandet.
Udenomsarealer: Kirsten indkalder til oprydningsaften.
Tak for deltagelse.
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