Fraugde - Over Holluf Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Onsdag d. 28-3 2019, kl. 18.00
i Fraugde Fritidscenter

Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

1. Godkendelse af sidste referat.
Sidste mødes referat Godkendt
2. Budget/ Økonomi,
-Generel information (Anette).
Der er ikke noget nyt at berette
3. Status på vandværkets drift
- Nyt tag på vandværket?
Status er at, der er indhentet tilbud fra Ulbølle tømreren (Rene
Rasmussen), som har tagmand med i sit tilbud
Tilbud er accepteret, og arbejdet sættes i gang, når de involverede
håndværkere har tid til udførelse.
- Salg af måleraflæsninger til VCS – Har vi fået betaling?
Vi afventet opgørelse, så samlet faktura kan fremsendes.
- Det grønne område ved vandværket?
Per har snakket med Kasper, og han er færdig med at flytte sine ting.
SB tager kontakt til Mand og Bil for nedrivning og sortering af afffald og
efterfølgende rekvireres rendegraver og Jan Larsen for udlægning af
muld og såning af græs.
4. Verserende sager i området
- Nye forbrugere
Riddersporen 7, Over Holluf Toften 18

5. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
De sidste prøvetagninger er rigtig fine og har overholdt alle
grænseværdierne.
- Prøve hos Torben Lund og Flemming Kofoed
Resultater fra prøveudtagelser fra Torben ser umiddelbart fine ud.
6. Prioritering af kommende opgaver
- Ny aftale med Fraugdegård vedr. dyrkning omkring boringer (BNBO)
Afventer.
- Udarbejdelse af forretningsorden?
Under udvikling
- Opdatering af hjemmeside
Hjemmeside er nu opdateret.

7.

Indkomne forslag
Vi har modtaget to indkomne forslag, som begge vedr. kalk og montering
af kalkknuser på vandværket.
Bestyrelsen er enige om at udmeldingen bliver, at vi arbejder videre med
at få afklaret de forskellige løsningsmuligheder på kalk problematikken
det næste års tid og vender tilbage med et samlet overblik til næste
generalforsamling.

8. Evt.
Emilie græsset – ny stor udstykning md 101 huse.
De vil gerne lave vanddelen selv, men vi er ikke enige ift. prisniveauet
SB & KN sætter sig samme og kigger på en realistisk pris der kan
forhandles udfra.
Den resterende Bestyrelse er enige i denne fremgangsmåde.
9. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19/6-2019 kl 19:00
Hos Søren Blomster
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