Fraugde - Over Holluf Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Onsdag d. 19-06 2019, kl. 18.00
Hos Søren Blomster, Fraugdevej 16

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).
Alt er som forventet.
3. Status på vandværkets drift
- Nyt tag på vandværket?
Lena har talt med tømmeren og det er planen at de starter i næste
uge.(uge 26)
- Salg af måleraflæsninger til VCS – Har vi fået betaling?
Vi er ved at være i mål, vi har fået alle tallene.
Anette fremsender faktura via EAN og afventer deres tilbagemelding.
- Det grønne område ved vandværket?
Når betonen er væk køres der muld på og såes græs, så det er nemt at
vedligeholde. Det store træ bevares.
4. Verserende sager i området
- Nye forbrugere
Riddersporen 7 er ny og vi afventer betaling, Over Holluf Toften 18 er
færdig men den er betalt.

5. Vandprøver
- Lovpligtige vandprøver udtaget på ledningsnet og vandværk.
Vi har selvfølgelig fået udtaget de lovpligtige prøver
Vi har yderlige valgt at få udtaget specielle EU prøver, der tester for alle
pesticider. Der er udtaget prøver i boring 3 og 4 alle boringer og der er
ikke overskredende udslag på Dms.
Dpc ligger pt lige på grænsen
Ud af ca 100 indvendings borringer er der fundet Dpc i 66 ud af de 100
Alle vandværker er nu blevet pålagt at udtage prøver for Dms (de nye)
- Prøve hos Torben Lund og Flemming Kofoed
Vi vil gerne udtage prøver ved Flemming, men afventer lidt, da det er dyrt
hvis vi skal helt derud og hente vand.
6. Prioritering af kommende opgaver
- Ny aftale med Fraugdegård vedr. dyrkning omkring boringer (BNBO)
Afventer aftale. Vedr. boring 5 - Alt indmad er hevet op af boring 5, så
den nu er klar til at blive sløjfet.
- Udarbejdelse af forretningsorden?
Under udvikling
-Miliegræsset?
Der er ikke noget nyt, de er ikke begyndt at tilslutte vandstik.

7. Evt.
Vi har 3 kalkknusere ude nu – Vi iværksætter en rundspørgelse om
brugernes oplevelse og udfra svarene drager vi vores konklusion.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18/9-2019 kl 19:00
Hos Per Antoni Fraugde byvej 18
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