Fraugde - Over Holluf Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Onsdag d. 26-09-2018, kl. 19:00
Hos Lena, Østparken 2

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Lena, Anette, Søren, Per, Dennis og Kim
Ingen
Kim

1. Godkendelse af sidste referat.
Sidste mødes referat er godkendt af bestyrelsen.
2. Budget/ Økonomi,
-Generel information (Anette).
Ikke så meget at berette om,
der er penge på kontoen og ellers ingen afvigelser.
Der drøftes et evt. bankskifte, bestyrelsen overvejer det og det
tages op på næste møde.
3. Status på vandværkets drift
- Nyt tag på vandværket?
Søren kigger på det og vender de forskelige løsninger med den lokale
tømrer.
- Salg af måleraflæsninger til VCS
Det er ok med kontrakten fra VCS, men bestyrelsen er enige om at vi
forsøger at få den ændret til, tilbagevirkende kraft for de sidste tre år, i
stedet for de i kontrakten forslået to år. SB og Lena tager sig af dette.
- Afregning af målerstamdata
Samme som ovenstående.
- Det grønne område ved vandværket?
SB prøver at fremskaffe noget på skrift i forhold til hvordan vi skal
forholde os mht. vedligeholdelse ved bækken.
Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at vi får revet plastikskur
ned, da det ikke pynter på området.

Det aftales at der udfærdens et brev til Kasper, om at han skal fjerne sine
ting inden udgangen af året, så skuret kan fjernes helt. Per tager en snak
med Kasper inden brevet fremsendes.

4. Verserende sager i området
- Nye forbrugere
Riddersporen 1, Riddersporen 3, Riddersporen 9, Over Holluf Toften 4,
Over Holluf Toften 6, Over Holluf Vej 93
SB fremsender optagelse erklæringer.

5. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
Vi er i gang med at søge dispensation, da vi stadig har overskridesle på
Desphenyl-Chloridazon i grundvandet
- Prøve hos Torben Lund og Flemming Kofoed
SB fremlægger kort med Vores indvindingsopland,
og de tilkendegivelser vi har fra private brøndejere, hvor vi har mulighed
for at tage uofficielle vandprøver.
SB og Per afdækker områderne i oktober og der tages prøver i løbet af
november.

6. Prioritering af kommende opgaver
- Ny aftale med Fraugdegård vedr. dyrkning omkring boringer (BNBO)
Afventer.
SB indhenter pris fro to firmaer vedr.lukning/nedlægning af boring 5.
- Udarbejdelse af forretningsorden?
Lena tager kontakt til Jurist Camilla Falk ift. om, en evt. forretningsorden
konflikter med vores vedtægter, da det ikke har vores interesse.
Bestyrelsen ønsker blot at få defineret bestyrelsens roller og
opgavefordelinger.
- Opdatering af hjemmeside
Der skal tages ny billeder til hjemmesiden. Dennis tager kontakt til
fotograf.

7. Målerudskiftning
- Afregning for målerudskiftning
Målere er udskiftet og Vi afventer faktura fra VCS vedr.
målerudskiftninger.

8. Evt.
Kurser, Der er ikke nogle kurser der er lovpligtige, men mange er
relevante.
Lena undersøger og sender mail rundt med de mest relevante kurser.

9. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d.11 /1-2019 kl 18:00 hos Anette med
efterfølgende jule-arrangement
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