Fraugde - Over Holluf Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

onsdag d. 27-2 2019, kl. 19.00
Hos Kim, Over Holluf Vej 83

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).
Gennemgang af årsregnskab, og nyt 2019 budget - ingen bemærkninger.
3. Status på vandværkets drift
- Nyt tag på vandværket?
Der er afholdt møde med tømrer, og efterfølgende tagmand.
- Salg af måleraflæsninger til VCS – Har vi fået betaling?
Der er ikke kommet nogle penge endnu – Lena rykker VCS
- Det grønne område ved vandværket?
Per har snakket med Kasper og er blevet enige om at han rydder det
inden for 14 dage. Når det er tømt sætters der gang i nedrivningen og
opgravning af fundament og efterfølgende græssåning. SB kordinere
arbejdet.
4. Verserende sager i området
- Nye forbrugere
Riddersporen 7, Over Holluf Vej 93, Over Holluf Toften 18

5. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
De sidste prøvetagninger har overholdt alle grænseværdierne.
- Prøve hos Torben Lund og Flemming Kofoed
Der er udtaget prøver ved Torben, som har egen brønd og vi ønsker
stadig at få taget prøver ved Flemming Kofoed. SB kontakter Flemming.
Vi drøfter prøveresultaterne, når vi har dem samlet.
Der arbejdes stig i af finde kildepladser.

6. Prioritering af kommende opgaver
- Ny aftale med Fraugdegård vedr. dyrkning omkring boringer (BNBO)
Afventer.
- Udarbejdelse af forretningsorden?
Formand og næstformand er i dialog om udfærdigelse af
forretningsorden.
- Opdatering af hjemmeside
Hjemmeside skal opdateres med nye billeder og ny dokumenter.
Materiale er sendt til Lars og vi forventer at den er oppe at køre i
generalforsamlingen.

7. Godkendelse af blad
Hele bestyrelsen læser korrektur og melder tilbage til SB såfremt der er
noget der skal rettes.
Uddeling 8-9-10 marts
8. Evt.
Vandværkets Forsikringsselskab har henvendt sig vedr. om vil ønsker
tillægsforsikringer.
Bestyrelsen mener, at det ville være en god ide at forsikre sig mod
hackerangreb og angreb/tyveri af bankkonto.
Lena gennemgår div. kurser for bestyrelse.
Der skal udskiftes lysarmaturer i filterrum, og der skal laves udvendigt
lys. SB løser det.
9. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d.28/3-2019 kl 18:00 Fraugde
Fritidscenter med efterfølgende Generalforsamling.
Ref. KN-27/2-2019

