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Afbud:
Ingen
Referent:
Kirsten Wilder
Kopi af mødereferat:
Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden.
Dagsorden:
1. Ledningsbrud på Illerupvej 18
2. Status på økonomi
3. Vedtægtsændring
4. Beredskabsplan
5. Evt.
Ad 1 – Ledningsbrud på Illerupvej 18
Ledningen er repareret og målerbrønd er flyttet.
Ejeren på Illerupvej 18 har gravet ud til nyt hus og i den forbindelse blev hovedledningen gravet
over. Der er gravet mere end 90 cm af grunden, og udgravningen blev startet inden levering af kortdata.
Regningen for brud og flytning af ledning har vi endnu ikke modtaget, men bortset fra materialer,
vil regningen blive videresendt til ejeren af Illerupvej 18.
Derudover har man i forbindelse med rydning af grunden gravet en vandhane over og der er løbet
ca. 10 m3 ud i døgnet, der er sendt regning på dette og John har været ovre og lukke for vandet efterfølgende. Ejeren kan evt. slippe for Vandafledningsafgift ved at ansøge om dette, hvis det er tydeligt at vandet er løbet ud på grunden og ikke i kloakken.

Bestyrelsesreferat 2020.1

Foerlev Vandværk

Ad 2 – Status på økonomi
Udgifter til vandanalyser er steget med 50 %. Vi må forvente fremover at der vil være store udgifter
til vandanalyser om end Vandsamarbejdet forsøger at få fjernet de unødige prøver. Vandsamarbejdet arbejder på at Skanderborg Kommunes vandværker kan få en samlet rabat på prøvetagning, hvis
vi vælger samme udbyder.
Der er i år pumpet mere vand op end tidligere, men vi vælger at budgettere forsigtigt med 30.000
m3.
Vandprisen holder vi på samme niveau som tidligere, det forventes, at der næste år vil blive pålagt
en afgift på 1 kr. pr. m3 til Grundvandssikring (lovbestemt).
Ad 3 - Vedtægtsændring
På generalforsamlingen vil vi foreslå 2 ændringer til vedtægterne:
Paragraf 8 stykke 4
Præciseres til at være 01 Februar.
Paragraf 10 stykke 5
Opdateres til ny teknologi, da referater ligger på www.foerlevvand.dk
Sammen med indkaldelse til Generalforsamling sendes vedtægter og forslag til ny formulering.
Ad 4 – Beredskabsplan
Vi skal have opdateret beredskabsplanen. (Kirsten)
Ad 5 – Evt.
Næste møder
Generalforsamling 17.03.2020 kl. 19 på Fælleden, Kirsten har reserveret lokale og bestilt kaffe.
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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
Skal opdateres Kirsten
Skal opdateres.
John
John
John
John
Jørgen
Analytech
Jørgen/Kirsten
Skal på hjemmesiden- done.
Jørgen

Tak for deltagelse.
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