Referat fra bestyrelsesmødet den 18. maj 2021.
Torben Tang deltog ikke.

Pkt. 1 Generel orientering.
Formanden orienterede om flytning af vandledningen i krydset Søndergade – Egen
Kirke samt ændring af vandledningen til Egen Sognegaard. Der etableres også en
målerbrønd. Samlet pris forventes at blive ca. 300.000 kr.
Linak overvejer at etablere et springlerbassin og formanden orienterer derfor Linak
om, at der så skal betales 2 tilslutningsafgifter samt at de skal afholde alle
omkostninger.
NAB overvejer at bygge 16 boliger på et areal ved Kildebæk. Der er ikke afsat
stophaner i den oprindelige udstykningsplan. Vandværket etablerer 16 nye
stophaner til boligerne. Prisen for stophanerne fastsættes til 9.800 kr. excl. moms.
Der skal samtidig betales tilslutningsafgift pr. bolig på 11.052 kr. excl. moms.
Pkt. 2 Boring 1.
Formanden aftaler med Vand og Teknik at boringen på Bakken skal afprøves med
henblik på, om boringen skal nedlægges eller fortsætte.
Der er afsat midler til at 2 øvrige boringer skal afsluttes over jorden. Formanden
aftaler med Vand og Teknik, at der udarbejdes materiale så det afklares om arbejdet
kan/skal udføres.
Pkt. 3 Vedtægter.
Der foretages ikke yderligere med hensyn til at ændre antallet af medlemmer i
bestyrelsen.
Pkt. 4 Fjernaflæsning.
Jes orienterede om hans arbejde. Der var forskellige muligheder, men alle havde en
økonomi, som var alt for dyr.
Pkt. 5 Kalkknuser.
Flere fra bestyrelsen havde deltaget i virtuelt møde om
afkalkning/blødgøringssystemer. Konklusionen blev, at bestyrelsen orienterer om

problemet på førstkommende generalforsamling, og at der efterfølgende udsendes
en pressemeddelelse om at bestyrelsen arbejder med problemet og gerne ønsker
kommentarer fra forbrugerne.
Bestyrelsen ønsker at afvente udviklingen på området.
Der foreligger et tilbud fra fa. AMTechAquaMiljø på 419.490 kr. excl. moms på et
kalkknuser anlæg, der kan klare hele rørsystemet.
Pkt. 6 Solceller.
Der foreligger et tilbud på solceller på et 33 kWp TAG anlæg på 193.611 kr. excl.
moms. Anlægget forventes at holde i 30 år og har en tilbagebetalingstid på 10 år. En
årlige besparelse på 20.000 kr. årligt.
Beslutningen om køb udsættes.
Pkt. 7 EVT.
Kassereren orienterede om, at der er kontakt til SKAT om muligheden for at
indbetale vandafgiften tidligere for at slippe for negative renter.
Det skal afklares, hvad der sker på Jeppesdam 95.

