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Dagsorden: 

1. Status på Vandværk  

2. Generalforsamling 

3. Status på økonomi 

4. Næste møde 

5. Evt.  
 

Ad1. – Status på vandværk  

Vi har heldigvis haft en meget rolig periode på vandværket. Vi skal i løbet af året have udskiftet 

pumpe 1 og pumpe 4. Pumpe 2 + 3 kan godt klare det i øjeblikket, men vandforbruget er størst i 

foråret, hvor der anvendes planteværn og hvor der fyldes udendørs bassiner.  

Der er foretaget aflæsning af vandure, der er 3 målere der har givet problemer at aflæse. Vi holder 

øje med disse ved næste aflæsning og så må vi lige se hvad vi beslutter. 

Det er meget glædeligt at vi har et meget lille svind (vand der ikke bliver betalt for) på 0,11%. Den 

læk der har været på Hjelmslevvej kan vi sige har været den, der har givet vandsvind tidligere. 

Vi skal på sigt have set på, om der skal foretages renovering af ledningsnettet i Illerup. 

Prisen på vandprøver er blevet halveret, dette er sket i kraft af at medlemmer af vandsamarbejdet 

har presset prisen hos leverandøren af Vandprøver. De nye priser er kommet alle vandværker i 

vandsamarbejdet til gode. 

Kirsten ringer til Ry Vandværk for at få dem til at sende en faktura for aflæsning, da vi endnu aldrig 

har betalt for det.  

Kirsten ringer til TPI og fortæller at vi har en stor rulle kabel liggende i vandværket, som er brugt i 

forbindelse med renovering af vandværket. 

 

Ad2. – Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes 17.03.2022 på Fælleden. Kirsten bestiller lokale og forplejning.  
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Ad 3. – Status på økonomi 

Kassebeholdningen er meget lav, da renoveringen af vandværket har været bekostelig.Vi har aldrig 

fået en regning fra Åkjær for at indtegne det nye ledningsnet på Østermarksvej. John udarbejder 

regnskab til næste møde. 

 

Ad4. Næste møde 

Afholdes 17.02 kl. 19.00 hos Kirsten. 

Foreløbig dagsorden: 

1. Status på Vandværket 

2. Planlægning af Generalforsamling 

 

Ad5. Eventuelt 

Vi skal have talt med Henning Rasmussen om det evt er muligt at få fældet nogle træer, så rødderne 

ikke løber i vores rentvandstank. Alternativt kan vi trække en gruppetand som kan rykke generende 

rødder over. 

 

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 Analyteck 

11 Kontakt til Højslev Jørgen/Kirsten 

12 Opdatering LED Jørgen 

 

 

 

Tak for deltagelse. 

 

 
 


