
Foerlev Vandværk 

Bestyrelsesreferat 2019_02 

 

 

Referat - møde nr. 2019.2 

                     DEC 2019 

 

Mødedato: Mandag den 16.12.2019 – hos Kirsten 

 

Bestyrelse: 

John Kjærgård  (jkjaergaard5566@gmail.com) 

Jørgen Berntsen  (kajfoerlev@post.tele.dk) 
Jonas Persson (jp@foerlevvand.dk) 

Thomas Scheffman (thomas@scheffmann.com) 

Kirsten Wildner  (kirstenwildner@gmail.com) 

 

Mødedeltagere: 

John Kjærgård  (j.kjargaard@tcs.com) 

Jørgen Berntsen  (kajfoerlev@post.tele.dk) 
Jonas Persson (jp@foerlevvand.dk) 

Thomas Scheffman (thomas@scheffmann.com) 

Kirsten Wildner  (kirstenwildner@gmail.com) 

 

 

Afbud:  

Ingen 

 

Referent: 

Kirsten Wilder 

 

Kopi af mødereferat: 

Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden. 

 

Dagsorden: 

1. Status på vandværket 

2. Status på økonomi 

3. Eventuelt Vedtægtsændring? 

4. Nyt fra Vandsamarbejdet og hovedforsyningsområdet 

5. Evt.  
 

Ad 1 – Status på vandværket 

Trykforøger: Der har været problemer med trykforøgeren selvom der er blevet udskiftet dele.  

Elektrikeren kommer i ugens løb og skifter de dele der er gået i stykker igen uden beregning. Håber 

dette løser problemet, da det nu har været et pågående problem siden sommerferien. 

CO2: Der er udskiftet filtersand, så vi kan få vores CO2 mål under grænseværdierne. Det vil også 

have en positiv indflydelse på tæring af rørene. Vi må så leve med at vi får lidt mere kalk i vandet. 

Højslev har været i dialog med kommunen, så vi forventer at problemet med CO2 er løst. Vi følger 

op efter næste prøvetagning. 

Vi har haft et brud på vores ledninger der går ind i vandværket, men dette er repareret. Vi fik stor 

hjælp på trods af det var en lørdag fra Simon Hedelund (gravearbejde) og Harald Røgen (VVS). 
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Der har været et vandur, der har manglet at blive udskiftet. Dette skulle nu være bragt i orden, så 

alle vandure er udskiftet. 

 

 

Ad 2 – Status på økonomi 

Der er 125.000 kr. mere i kassen end sidste år, men vi skal have prioriteret, hvor vi skal have skiftet 

gammelt ledningsnet. 

I den forbindelse talte vi om at få flyttet målerbrønden ud til vejskel på det kommende nye hus i 

Illerup. John taler med ejeren og bestiller gravearbejde. 

 

Ad 3 - Eventuelt Vedtægtsændring?  

Vi tager punktet op på næste møde. Hvor vi inden alle læser vedtægterne igennem og tænker over 

om vi kan gå over til ”standardvedtægter” som kan findes på danske vandværkers hjemmeside. 

 

Ad 4 - Nyt fra Vandsamarbejdet og hovedforsyningsområdet 

Vi har lige været til møde i hovedforsyningsområdet og i den forbindelse vil hovedforsyningen 

bede kommunen om at vurdere hvor der i fremtiden kunne ligge optimale boringer, så man undgår i 

så stort omfang som muligt at skulle grundvandsbeskytte og BNBO beskytte. Måske kan der findes 

skovområder, hvor der er en naturlig beskyttelse. Punktet tages op med kommunen til møde i Vand-

samarbejdet den 07.01.2020. 

På repræsentantskabsmødet i Vandsamarbejdet den 21.01.2020 vil de nye regler/muligheder  

vedrørende digitalisering af ledningsnettet blive belyst. 

 

Ad 5 – Evt. 

Næste møder 

Bestyrelsesmøde 03.02.2020 kl.19.30 hos Kirsten 

Generalforsamling 17.03.2020 kl. 19 på Fælleden, Kirsten reserverer lokale + kaffe 
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Oversigt over opgaver: 

 

Nr Opgave  Ansvarlig 

1 Daglig drift Jørgen 

2 Opdatering hjemmeside Jonas 

3 Beredskabsplan Kirsten 

4 Kvalitetssikring Skal opdateres. 

5 Anlægsdokumentation John 

6 Regnskab John 

7 Måleraflæsning John 

8 Måleradministration John 

9 Pejling – kontakt til kommunen Jørgen 

10 Analyser Analyteck 

11 Kontakt til Højslev Jørgen/Kirsten 

12 Mødereferater Skal på hjemmesiden- done. 

13 Opdatering LED Jørgen 

 

 

 

Tak for deltagelse. 

 

 
 


