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                     Juni 2021 

 

Mødedato: Mandag den 31.05.2021 – hos Kirsten 

 

Bestyrelse: 

John Kjærgård  (j.kjargaard@tcs.com) 

Jørgen Berntsen  (kajfoerlev@post.tele.dk) 
Thomas Scheffman (thomas@scheffmann.com) 

Jonas Persson (jp@foerlevvand.dk) 

Kirsten Wildner  (kirstenwildner@gmail.com) 

 

Mødedeltagere: 

John Kjærgård  (j.kjargaard@tcs.com) 

Jørgen Berntsen  (kajfoerlev@post.tele.dk) 
Kirsten Wildner  (kirstenwildner@gmail.com) 

 

 

Afbud:  

Jonas 

Thomas 

 

Referent: 

Kirsten Wildner 

 

Kopi af mødereferat: 

Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden. 

 

Dagsorden: 

1. Status Højfelt og Vandværk 

2. Status på økonomi 

3. Generalforsamling 

4. Brev/krav fra kommunen 

5. Evt.  
 

Ad 1 – Status Højfelt og Vandværk 

En af de pumper vi har udskiftet har haft mærkelige lyde. Alle lejer mm er udskiftet uden beregning 

og pumpen kører nu uden mislyde. 

Vi venter på at Højfelt kommer og udskifter de rør der er okkeret til, men håber ikke det bliver en 

dag hvor de tilsluttede landmænd skal plantebeskytte, da det vil være til stor gene. Højfelt ringer 

inden de kommer. 

Der har været et stort brud på Hjelmslevvej, på en lørdag. Bruddet blev repareret, men måske har 

det været der et stykke tid, før det er blevet synligt, så måske er det med til at der ikke er tab af vand 

på den del af ledningsnettet. 

Vi har fået tilsluttet 2 nye forbrugere på Østermarksvej, og ved den lejlighed fået etableret starten 

på nødforsyning til Ry. Der mangler nu kun at blive gravet fra Østermarksvej og til Dover kirke, så 

er der etableret forbindelse til Ry, hvis vi får brug for det. 
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Derudover har vi fået forbedret/ryddet op i de ledninger der var omkring trykforøgeren på Hjelms-

levvej. 

 

Aakjær (Landmåler) er bestilt til opmåling, erstatning og tinglysning af ledning 

 

Der er videresendt regninger til de 2 nye forbrugere på Østermarksvej. 

 

 

Ad 2 – Status på økonomi 

Vi har haft store udgifter til etablering af starten på nødforsyning, men vi er nød til at være åbne 

overfor de krav vi får fra kommunen. Regnskab for 2020 er færdigt til generalforsamlingen, det 

samme gælder budget for 2021. 

Pga. de store udgifter vi har haft i år er der ikke budgetteret med de 2 opgaver vi ser som kommen-

de opgaver for Vandværket. 

Vi skal have fundet ud af hvor der er vandspild på ledningerne i Illerup. Det er ikke et stort spild, 

men det er nødvendigt på sigt at finde det. 

Vores rentvand tank er af gammel dato og på sigt skal vi have den foret eller udskiftet med en stål-

tank. 

 

Ad3. Generalforsamling 21.06 kl. 19 

På grund af Corona har vi valgt at afholde Generalforsamling udendørs på vandværket. 

Beretning bliver udleveret 

Regnskab bliver udleveret. 

John udsender indkaldelse på mail og Jonas kører ud med de enkelte forbrugere vi ikke har mail på. 

Kirsten bestiller snitter og øl/vand og indkøber futter, da der måske er nogle der kunne ønske at se 

vandværket indenfor. 

Jørgen sætter en rød stribe op, så der ikke bliver adgang til rentvandstanken. 

Kirsten har spurgt Birgit om hun vil være dirigent 

 

 

Ad 4 – Brev, krav fra kommunen. 

I første omgang gør vi ikke noget, da vi er enige om det vigtigste er at vi har en ringeliste til vores 

leverandører. 

Gravearbejde – Simon 

Rør og Ledning – Røgen 

Vandværket – Højfelt 

El – TPI 

Vandprøver – Eurofins 

Hjælp til eventuelle spørgsmål: 

Ry Vandværk 

Skanderborg Vand 

Kontakt til Kommunen: Lone, Rikke, Pernille 

 

Ad 5 – Evt. 

Der er møde på Skanderborg Vand den 15.06 kl. 17 omkring Indsatsplaner. 
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Oversigt over opgaver: 

 

Nr Opgave  Ansvarlig 

1 Daglig drift Jørgen 

2 Opdatering hjemmeside Jonas 

3 Beredskabsplan Skal opdateres 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 AnalyTech A/S 

11 Kontakt til Højslev Jørgen/Kirsten 

12 Mødereferater Skal på hjemmesiden- done. 

13 Opdatering LED Jørgen 

 

 

 

Tak for deltagelse. 

 

 
 


