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Mødereferat, bestyrelsesmøde 

Mødedato: 
Ordinært bestyrelsesmøde d. 9. september 2019. 

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

Viggo Hansen(VH), Helge Mathiesen (HM), Torben Tang (TT) 

Afbud: 

Dagsorden 

1. Orientering. 

Løbekat over iltningsbord med kran indkøbes for at lette arbejdet ved rengøring og 

vedligehold. 

Betonrenovering gennemføres bl.a. ved rørgennemføringer. Der følges op med et møde 

mellem Vand og Teknik samt en betonspecialist. 

Lækage i Stevning og Elstrup, men intet alvorligt. Tomgangsforbrug svinger stadig, men vi 

holder øje med det løbende. 

 

2. Boringer. 

Som opfølgning på sidste møde: Prøver af sidste boring er sendt til rådgivningsfirma. Analyse 

foreligger endnu ikke, men forventes snarest. Bestyrelsen tager herefter stilling til sagens 

videre forløb. 

  

3. Aftale med Frederiksgård VV om nødforsyning  

Frederiksgård aftale om nødforsyning. Den foreslåede aftale blev drøftet, og kommenteret.  

Der er nu afklaring med DVV om generel pris på salg til fremmed vandværk. Bestyrelsen 

drøftede den endelige prisudspil. Dette tilføjes aftalen, der efterfølgende sendes til 

bestyrelsesmedlemmer til gennemsyn og godkendelse fra vores side.  

 

4. Vand og Teknik 

Undersøgelse om mulighed for måler til iltindhold i iltningsbord. Der forventes forslag samt 

tilbud indeværende uge fra Vand & Teknik. FP har kontakten. 

 

5. Fjernaflæsning  

Sagen er fortsat under behandling og der følges op på kommende bestyrelsesmøde. 

Der undersøges hvordan placering i masterne kan gennemføres. 
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6. Målerudskiftning. 

Kører. Vi mangler en oversigt over forbrugere med ”store” målere. Vi mangler ca 120 

normale. 

 

7. Afkalkningsanlæg. 

Brochure fremsendt til gennemsyn på elektrolytisk afkalkningsanlæg. Priser og drift 

diskuteret. 

Yderligere materiale indsamles til fremlæggelse på kommende generalforsamling 

 

 

8. SMS advisering 

Forslag fremsendt til gennemlæsning. Drøftelse af indhold og pris. Kan køre sammen med 

vores nuværende systemer. Vi overvejer kraftigt. Og sætter systemet i drift 

SEV 

 

9. EVT. 
Stort forbrug hos forbruger i Elstrup. Finn aflæser forbruget, hvorefter der træffes endelig 
beslutning. 
Dato til møder i 2020. JM sender forslag 
Beretning fra Skovby VV bestyrelsen har været til åbent hus. 
 

Næste møde: 

Vejledende mødeterminer for ordinære bestyrelsesmøde i 2019: 

 

Tirsdag, 3. december 

 

 


