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

Torsdag d. 30-03- 2017 KL. 18.00
Fraugde Fritidscenter

Deltagere:

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

Referent:

Kim

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.
2. Budget/ Økonomi, generel information (Anette)
Intet udsædvandeligt ved regnskabet, god likviditet.
3. Ombygning på vandværket
Blæser og målere mm. - udført november 2016
4. Status på vandværkets drift
- Alm. Orientering
Det kører som det skal og planmæssigt.
Der bliver lidt udfordringer med at lave skiftespor- manifol – denne udføres evt. udenfor pga.
pladsmangel.
- Boringer
Borring 3 og 4 skal renses efter påske – boring 5 skal idriftsættes forår 2017
- Vandspild.
Vandspild i 2016 er det laveste i mands minde 
- Service kompressor.
SB laver service

5. Verserende sager i området
- Nye forbrugere
Ingen pt.

6. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
Det kører planmæssigt – der er pt ingen problemer.
Der er lige taget en prøve for kobber, da en forbruger havde forespurgt på dette.
Denne prøve var ok og intet at sætte på vandkvaliteten.
7. Prioritering af kommende opgaver/ Økonomi
- Råvandsledning fra Boring 3 (2016)
Det sidste skal udføres i 2017
- Fuge på rentvandsbeholder
Skal udføres, afventer lidt varmere temperaturer. SB og PA tager sig af det

- Lovpligtig uddannelse
Der er ikke umiddelbart nogle hygiejne kurser pt.
- Kontrakt med havemand
Vi afventer - kopi til Annette når den kommer
- Hjemmeside v/SP
Er klar slut april 2017 (www.fraugdevand.dk)

8. Målerudskiftning
- Udskiftninger i 2017
Trækkes til slutningen af året og udbydes samlet i 2018
9. Fælles arbejdsdag på vandværket
Græsarmeringsfliser skal rensesfor jord.
Tagrender skal opsættes.
Lørdag d. 8/4 – 2017 kl. 9.00 til rundstykker og brød kl 12.00
10. Evt.
Drøftelse af studietur til tyskland – SB sender program –datoer mm.
11. Næste møde
Næste møde afholdes den onsdag d. 3/5-2017 kl 19 hos Anette Østparke 109
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