
 
Vandværksbestyrelsesmøde hos Lars torsdag den 16. juli 2020 

Deltagere: Jens, Bent, Flemming, Lars og Sune 
Afbud: Per 
Ref: Sune 

1. Siden sidst: 
To medlemmer af bestyrelsen har fået henvendelse fra den samme grundejer med ønsket 
om at få taget en prøve af vandet pga. mistanke om forringet vandkvalitet. Da 
henvendelsen var den første af sin art, besluttede bestyrelsen at få taget en prøve. Prøven 
viste sig at være i orden og ”sagen” blev lukket.  
Bestyrelsen har på dagens møde drøftet hvordan vi fremadrettet håndterer sager af den 
art. Det er besluttet at vi naturligvis tager den slags henvendelser alvorligt, og gerne 
iværksætter undersøgelser. Dog vil det blive sådan, at hvis det viser sig at, at der ikke er 
noget i vejen med vandet, kommer grundejeren selv til at betale. 
  
Der blev i øvrigt drøftet den almindelige drift siden marts og der har, som altid, været et 
par mindre ting, som er blevet håndteret, men som ikke giver anledning til bemærkninger i 
referatet.  

 
2. Økonomi: 

Vandværkets saldo er dd. 981.152,81.- heraf skal der betales ca. 44.000.- i moms. 
Alle udgifter i forbindelse med nødforsyningslinjen er afholdt. 
Efter vi har fået ny pumpe er vores strømforbrug faldet til mindre end det halve hvilket, i 
meget runde købmandsregningstal, svarer til ca. 12 – 15.000.- pr år.  

 
3. Generalforsamling 2020: 

Bestyrelsen har besluttet at afholde Generalforsamling fredag den 9.10.2020 
Indkaldelse udsendes jfr. vedtægterne. 

 
4. Ledningsnettet: 

Vi har de senere år oplevet brud på dele af nettet (den ”gamle udstykning”) Da vi nu er 
færdige med nødforsyningsledningen og da vandværkets økonomi er sund, har bestyrelsen 
igen drøftet vores ledningsnet, da ledningsnettet fremadrettet bør skiftes/renoveres. 
Bestyrelsen ønsker at afsøge forskellige mulige scenarier for udskiftning/renovering. Det er 
bestyrelsens holdning, at vi om muligt, hellere vil forsøge at tage udfordringerne i opløbet, 
fremfor at skulle ud og låne. Vi spørger Ole (som rådgav i forbindelse med 
nødforsyningslinjen) fra Rambøll til råds.  
  

5. Bordet rundt/indkomne indlæg 
Intet under punktet 

6. Eventuelt: 
Intet under punktet. 

7. næste møde: 
Onsdag den 30.9.2020 kl. 18.30 hos Bent 

 


