
20190611_ref_best  side 1 af 2 

 

Mødereferat, bestyrelsesmøde 

Mødedato: 
Ordinært bestyrelsesmøde d. 11. juni 2019. 

Deltagere 
Tilstede: Finn Pedersen (FP), Sven-Erik Vad (SEV), Daniel Hellseø (DH), Jes E. Matthiesen (JM), 

Viggo Hansen(VH), Torben Tang (TT) 

Afbud: Helge Mathiesen (HM) 

Dagsorden 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen fortsætter med samme sammensætning som hidtil. 

 Formand Finn Pedersen      

 Kasserer    Sven-Erik Vad 

 Næstformand Daniel Hellesø 

 Best.medlem Torben Tang 

 Best.medlem Jes E. Matthiesen 

 Best.medlem Viggo Hansen 

 Best.medlem  Helge Mathiesen  

2. Orientering. 

i.a.b. 

 

3. Boringer. 

Der er aftalt møde med PC-Drill, Tønder, d. 20. juni vedr. kontrol og rep. af boringer. Vi 

forventer en handleplan fra dem efter en gennemgang af boringerne, hvorefter vi tager 

stilling til det videre forløb. 

 

4. Lækagesøgning Vestergade generelt. 

Stor lækage på Vestergade er fundet og repareret. Dette har stabiliseret natforbruget, der 

dog stadig svinger en del. Fortsatte svingninger i natforbruget tyder på, at der stadig er 

utætheder, så der arbejdes fortsat på at lokalisere eventuelle utætheder på ledningsnettet.  

 

5. Frederiksgård aftale om nødforsyning.  

Opfølgning fra sidste møde. 

Den foreslåede aftale blev drøftet, og kommenteret. Der er p.t. uklarhed over 

afregningsprisen og etableringsomfang og -omkostninger vandværkerne imellem.  
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Aftale med tilføjelser sendes til vandværket for endelig godkendelse.  

Afregningspris drøftes med DVV. SEV undersøger. 

Udsættes til næste møde, da vi stadig mangler tilbagemelding fra DVV 

 

6. Afblæsning at iltningsspor ”JM”. 

Lugtgener er blevet mindre efter tætning af luger i luftningsbord. Udvendige ændringer er 

permanente og sikre. 

 

7. Vand og Teknik. 

Alarm for fejlfunktion af iltningsblæser mangler. Problemet kan løses ved montering af 

iltsensor i ende at iiltningssporet. Vand og Teknik kommer med et overslag på løsning af 

problemet samt estimeret pris. Herefter tages stilling til det videre forløb. 

 

 

8. Fjernaflæsning. 

Opfølgning på opsætning af master til brug for målerfjernaflæsning i byområdet. 

Erklæring for mastens bæreevne skal foretages, herefter kan vi få tilladelse til at montere 

vores udstyr. Denne er under fremstilling, hvorefter der forhandles en pris. 

Kamstrup har udstyr til at denne mast kan anvendes til bymidten SEV + FP er stadig på 

opgaven 

 

9. Målerudskiftning. 

Der arbejdes på udskiftning. Det vil være fornuftigt med udformning af nye ”meddeleser til 

beboere, der ikke træffes hjemme” -sedler. Det skal klart fremgå, at henvendelsen er fra 

vandværket, og at udskiftningen ikke medfører udgifter for forbrugeren. - SEV undersøger 

Der mangler ca. 350. udskiftninger. 

 

 

10. EVT. 

Dyndved Gade 13 genåbnet 

Afkalkningsanlæg som omtalt under generalforsamlingen, under forberedelse. 

Åbent hus hos Skovby VV. FP + Lars deltager 

 
 

Næste møde:  

Vejledende mødeterminer for ordinære bestyrelsesmøde i 2019: 

Tirsdag, 3. september 

Tirsdag, 3. december 

 

 


