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Referat - møde nr. 2023.01 

                     Januar 2023 

 
Mødedato: Tirsdag den 10.01.2023 – hos Kirsten 
 

Bestyrelse: 
John Kjærgård   

Jørgen Berntsen   
Harry Due Zakariasen   
Jonas Persson 

Kirsten Wildner   
 

Mødedeltagere: 
John Kjærgård  
Jørgen Berntsen  

Jonas Persson 
Kirsten Wildner   

 
Afbud:  
Harry Due Zakariasen  

 
Referent: 

Kirsten Wildner 
 
Kopi af mødereferat: 

Alle mødedeltagere samt fraværende + hjemmesiden. 
 

Dagsorden: 
1. Status Regnskab 
2. Status Vandværk 

3. LER – hvad skal vi vælge? 
4. Nyt takstblad 

5. Nye vedtægter 
6. Evt. 

Ad1. – Status på Regnskab 

John udleverede foreløbig regnskab for 2022 og budget for 2023. Regnskabet ser fint ud, men som i 
resten af Danmark er vores el- udgifter steget med en faktor 3. Vi skal have digitaliseret vores led-

ningsnet. Vi står overfor en nødvendig renovering af ledningsnettet i Illerup, da vi har problemer 
med for stort vandspild på Illerup-ledningen. John har fået MitID til at virke for Vandværket, John 
og Jørgen finder ud af hvor pejling skal indberettes. 

  
Ad2. – Status på Vandværk 

Vi har fået grubbet græsplænen i skellet mod granerne. Vandværket er blevet set efter og der er fo-
retaget udskiftning af nogle utætte rør og vores rentvandstank er blevet inspiceret og fotograferet. I 
næste uge får vi renset og desinficeret vores rentvandstank, samt lavet gennemstrømning mellem de 

2 tanke så vi fremover slipper for overfladespænding i vandet. Denne overfladespænding gør at 
vandet i rentvandstanken danner en hinde, så vandet ser uklart ud.  
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Ad 3. – LER – hvad skal vi vælge? 

John har undersøgt forskellige muligheder og ud fra sikkerhed, økonomi og hvad andre vandværker 

har valgt, vil vi have Thvilum til at drive vores LER. 
Kirsten skriver til AAKJÆR og får dem til at udlevere de koordinater vi allerede har fået opmålt til 

Thvilum. 
 
Ad4. Nyt takstblad 2023 

Bestyrelsen blev enige om at hæve vandprisen med 1,00 kr., med begrundelse i de stigende udgifter 
til el. Derudover er alle vandværker pålignet at digitalisere ledningsnettet , da en grave forespørgsel 

skal besvares indenfor 2 timer 24/7. Derfor er vi nødt til at blive tilsluttet en digital database, så vi 
kan leve op til dette. Kommunen har haft kommentarer til vores takstblad mest omkring ordvalg bi-
drag/gebyr/afgift, så vi har rettet ind efter den skabelon vi har modtaget. 

 
Ad5. Nye vedtægter 

Vandværket må ikke mere være et IS, men skal i stedet være et Amba. Det betyder at vi skal have 
dette punkt med på generalforsamlingen. Jonas vil lige løbe vores vedtægter igennem sammenlignet 
med Danske Vandværker, så vi får rettet der hvor der er behov. 

 
Ad6. Evt. 

Der afholdes Generalforsamling 20.03.2023 kl. 19.00 på Fælleden, Kirsten bestiller lokale og for-
plejning 
Der skal også findes en dato til ekstraordinær generalforsamling, som vi forventer at afholde på 

vandværket. 

 

Næste møde er 20.02.2023 kl. 19.30 hos Kirsten  B E M Æ R K – tidspunktet 
Her skal vi have forberedt generalforsamlingen 
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Oversigt over opgaver: 

 

Nr. Opgave  Ansvarlig 

1 Daglig drift Jørgen 

2 Opdatering hjemmeside Jonas 

3 Beredskabsplan Kirsten – er opdateret 

4 Kvalitetssikring Skal opdateres. 

5 Anlægsdokumentation John 

6 Regnskab John 

7 Måleraflæsning John 

8 Måleradministration John 

9 Pejling – kontakt til kommunen Jørgen 

10 Analyser SGS Analytics Denmark A/S 

11 Kontakt til Højslev Jørgen/Kirsten 

12 Opdatering LED Jørgen 

 

 
 
Tak for deltagelse. 

 
 

 


