Bestyrelsesmøde 30.06.2016
1.

Siden sidst

Vandværkets takstblad følger i øjeblikket kalenderåret og godkendes på generalforsamlingen i
samme år. Ifølge skrivelse fra Vandrådet vil kommunen nu have takstbladet til godkendelse – ikke for
det indeværende år men for det kommende år. Vi må undersøge om det vil kræve ændring af
vedtægterne.
I uge 25 var Petri og Haugsted årsag til brud på Strandvejen. Christian kørte hjem fra arbejde fik
lukket for vandet og tilkaldt Jørgen Sørensen. Ole kontakter formanden hos PH vedrørende betaling
af regning fra Jørgen Sørensen, evt. vandspild og ekstrabetaling til Christian.
2.

Økonomi

Indestående i Sydbank 429.554,19 kr.
Indestående i danske Bank 164.432,28 kr.
Fra LokalRevision har vi fået meddelelse om at Marianne Holmgren, der hidtil har taget sig af vores
regnskab og spørgsmål af helbredsmæssige årsager har fratrådt sin stilling. Kassereren beklagede
dette – samarbejdet med Marianne har været særdeles godt.
3.

Procedure ved større lækager.

Ved brud på vandledningen – som f.eks. på Strandvejen skal der som minimum efterfølgende skylles
grundigt igennem.. Om der skal tages nye vandprøver skal der vurderes fra gang til gang.
4.

Formandshonorar.

Ole synes ikke der er meget arbejde som formand for Vandværket og vil derfor fra 01.01.2016 ikke
længere have noget honorar. Efterfølgende bestyrelser må så tage spørgsmålet op igen, når der
engang vælges en anden formand.

5.

Orientering vedr. vandværket.

Christian har foretaget diverse småreparationer, men havde ellers intet at bemærke. Vanddybden
skal på et tidspunkt pejles af en landinspektør.
6.

Eventuelt.

Ole oplyste at der er et mindre brud på Gjorslevvej 5 før måleren – Christian har besigtiget og Jørgen
Sørensen er rekvireret.
Christian tager en snak med formanden for Lodsejerne Søren Arne for at få afklaret de juridiske
forhold omkring vandværksbygningen og dens placering.
Vi skal have oplært en ny afløser for vandværkspasseren, så der er én der kan træde til i tilfælde af
ferie, sygdom mv.

