Referat af møde i Vandværket, den 3. maj 2018
Deltagere:
Rene Andersen, Michael Michaelsen, Torben Rosborg, Morten Seierøe, Anni Kær Pedersen(ref.)
Fraværende:
Torben Lundager, Lars Ole Hansen

Referat:
* rundvisning på vandværket

Der blev vist rundt på vandværket, og de to boringer med dykpumper, blev besøgt.
* økonomi

Der er 7, der mangler at betale. Bestyrelsen blev orienteret om, at der er en der skylder 21.000 kr., og
denne er rykket to gange - og at der d.d. lukkes for vandet. Alle var enige i nødvendigheden af dette skridt.
* renovering af vores rentvandsbeholder/vandværk

Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde på baggrund af oplæg fra Rene
* sydlige boring

Rene kontakter Lene Bagh om status for udmatrikulering i forhold til den sydlige boring. Rene har svaret
Gjeddesdal i forhold til henvendelse om der er sket ændringer, som kan have indflydelse på kommende
bebyggelse på arealet. Han har svaret, at der ikke er set ændringer.
* udstykninger

Vi skal inden længe sætte de digitale målere op i nogle af de nye huse. Torben Lundager tjekker pris på
digitale målere - tages op på næste møde.
* vandmåler på Tingstenen 10 skiftes

Bestyrelsen blev orienteret om, at der på adressen var et smadret glas - Michael har bestilt udskiftning. Det
er HTK-forsyning, der skifter. Rene kontakter beboeren for at tjekke, at udskiftningen er på plads.
* persondataforordning

Anni orienterede om de dokumenter, som hun havde fundet på Danske Vandværkers Forenings
hjemmeside i forhold til, at få alt på plads inden den 25. maj i forhold til persondataforordningen.
Dokumenter - inkl. Dok, som Elbæk og Vejrup har sendt - gøres færdigt af Anni og Michael.
* Nyt kontrolprogram

Morten og Rene tager mødet med Lene Bagh i HTK - den 17. Maj 201 -om nyt kontrolprogram. Det
vurderes, at programmet er justeret, så der vil være mindre omkostninger til prøvetagning i forhold til
tidligere.
* Rådgiver Lasse Birger Andersen

Rådgiveren vil ikke påtage sig rådgivningsopgaven. Mon Chr Bagger vil? - Michael undersøger videre om
muligheder for, hvem der kan påtage sig opgaven. Mon Tune Vandværk har nogle kontakter. Morten
prøver at spørge en entreprenørkontakt. - Sagen genoptages på næste møde
* kursus hos Grundfos

Vi vender det igen på næste møde. Mon Torben L vil med?
* Diverse

Serviceaftalen - aftalen skal opsiges inden 31/10 året før, hvis vi vil bruge nogle andre til at lave
kontrolprogram for udskiftning af målere. Vi skal have kikket videre på alternativer. Michael drøfter med
Kamstrup, om der er noget økonomisk i, at vi vælger at gøre brug af en anden kontrolmodel. Rene taler
med formanden for Ny Fløng Vandværk om deres erfaringer i forhold til dialog med HTK-forsyning om
samme emne. Punkt tage op på næste møde.
Næste møde:
6. Juni kl. 19 i Forsamlingshuset.

