Fraugde - Over Holluf Vandværk
Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Onsdag, den d. 11. januar 2017, kl. 19.00
Hos Per Antoni, Fraugde Byvej 18

Deltagere:

Søren P, John, Annette, Søren B, Per & Kim

Referent:

Kim

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.
2. Budget/ Økonomi, generel information (Anette)
Ingen bemærkning til regnskabet, fine tal og god likviditet.
3. Ombygning på vandværket
- Opsamler brønd (pumpe.)
Er udført, op startet og testet. (SB)
4. Status på vandværkets drift
- Alm. Orientering
Det kører som det skal og planmæssigt.
Der er ikke de store problemer.
- Boringer
Køre planmæssigt er dog begyndt at slamme lidt til.
- Vandspild.
Vi afventer at få måleraflæsninger ind Ultimo Februar, intet usædvanligt vandspild om natten
- Service kompressor SB giver bud
SB afventer kontrakt

5. Verserende sager i området
- Bæk bag vv. (JB orienterer oprydning-hegn)
Bækken er blevet færdig og der er ryddet op omkring vandværket
Der er opsat nyt hegn, og der er rekvireret nye tagrender til skur.
Belægning mangler dog, gartneren er spurgt om tilbud på opgaven.
SB foreslår en arbejdsdag/formiddag mht. at banke jord fra eksisterende belægning, SB vender
tilbage med en evt. dato
- Råvandsledning Den gamle.
Er under udskiftning
- Reparationer, Østparken 100 til 105
Sættes på budget 2017
- Nye forbrugere
Der kommer evt. en ny udstykning på Emilegræsset ca. 72 boliger
Riddersporene nr 8 og 10

6. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
Udvidet prøvetagning d. 9/11 - kontrollen så ellers fint ud men der var en overskridelse på
sprøjtemidler.
Der rekvireret en omprøve, hvor der ikke registres noget udsædvanligt
JB tager sig af det.
7. Prioritering af kommende opgaver/ Økonomi
- Grundvandssænkning/ opsamlingsbrønd, Kystsikring
Er færdig gjort, mangler dog lige lidt belægning omkring
- Råvandsledning fra Boring 3 (2016)
Ledninger er gravet ned, mangler færdiggørelse
- Fuge på rentvandsbeholder
Skal udføres, afventer lidt varmere temperaturer. SB og PA tager sig af det
- Ledelsessystem/kvalitetssikring
Dette er en del af driften og køre elektronisk
- Lovpligtig uddannelse
Der er forespurgt på kurser, men der er ikke umiddelbart nogle kurser pt.
- Kontrakt med havemand
JB har haft kontakt og bedt om ny kontrakt, vi afventer
- Hjemmeside v/SP
Der er ikke sat gang i noget endnu, SB overtager opgave og tager kontakt til Dannisgaard webdesign

8. Målerudskiftning
- Udskiftninger i 2017
Der forespørges på pris på udskiftning af 150 stk.
Der skal regnes med at der fremadrettet skal udskiftes 150 stk. målere om året for at udligne
antal udskiftninger de næste år frem.
9. General forsamling
Afholdes fremadrettet sidste torsdag i marts altså den 30 marts kl 19.30
- Blad
SB forslår at vi udgiver igen i år og ved generalforsamling fremlægger og henviser til ny hjemmeside
fremadrettet
- Indhold
SB og JB sætter sig sammen om indholdet i bladet
- Uddeling
Områder opdateres og fordeles mellem bestyrelsen
- Div.
JB trækker sig og modtager ikke genvalg
AB er på valg og har trukket sig.
10. Evt.
Studietur Sb foreslår samme sted som sidst
Tidspunkt bør være efter generalforsamling, da vi skal have nye bestyrelsesmedlemmer med
Forslag 19-21 maj 2017
11. Næste møde
Næste møde afholdes den 30/3 kl 18 i Fraugde fritidscenter
Ref. KN/11-01-2017

