Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde tirsdag den 30.oktober 2018 kl.19.00
Deltagere: Michael Johansen - Christian Thomsen - Bøje Frederiksen - Jens Peder Pedersen – Tim Hougaard Nielsen.

Dagsorden!
1. REFERAT SIDSTE MØDE:

Referat!
Referat fra bestyrelsesmøde d.21.8.18

- Godkendelse af referat.
2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift
- Årsgennemgang produktionsudstyr
- Lovpligtig gennemgang og syn af tryktanke.
- Brud

Produktionen kører normalt. Kemic Vandrens har lavet årsgennemgang af produktionsudstyret – der blev skiftet 4 luftudlader, samt lovpligtige skift af 4 stk. sikkerhedsventiler
til luft.
Kiwa Inspecta har lavet lovpligtig gennemgang og syn af tryktanke. Næste syn er i 2020
Brud på brandhane på Baldersvej . Brandhanen blev nedtaget og der er sendt besked til
Trekant Brand.

- Resultat videoinspektion boringer

De sidste tre boringer er afsluttet, og stigerørene har været oppe og er blevet gennemgået samt desinficeret. Boringerne blev video inspiceret inden stigerørerne igen blev sat
ned med nye SP17-6 Grundfoss dykpumper.
Resultatet var gode for to af boringerne, og mindre god for én, men gældende for alle tre
– at de kan bruges de næste 5 til 10 år.

- Åbent hus ved ÅBENT BY

Der var omkring 30 besøgende de 5 timer, og alle viste stor interesse.

- Den nye svømmehal

Det er lidt usikker om den nye 63 mm stikledning vi lavede til hallen, kan levere vand nok
til både hal og svømmehal. Der laves en udregning på forbruget i spidsbelastning, hvor
efter vi så beregner størrelsen af en ny stikledning.

- Vinkelgårdsvej / udstykning stophaner

Har talt med Karsten Knudsen om de påkørsler der sker på de stophaner, der står på
udstykningen. Der er flere der er bøjet eller helt væk i mudder. De er ellers godt afmærket, og vi kan ikke leve med påkørslerne – da det udgør en risiko for brud på anboringerne.

3. ØKONOMI:
- Status
- Ny provision Vejle Kommune

Ok.
Vejle Kommune Økonomiafdeling vil i forbindelse med de stillede kommunegarantier
fremadrettet opkræve 0,55% med udgangspunkt i restgæld pr. 30. september årerne
fremover, indtil restgælden er indfriet. Det er ikke kun Vejle Kommune der opkræver
renten- det gør alle kommuner efter en EU-dom.

- Takstblad 2019

I forbindelse med de stigende omkostninger der påføres vandværket hvert år, vil bestyrelsen se på – hvad det er for nogle udgiftsposter der de sidste 7 år er steget mest.
Resultatet heraf bliver en forhøjelse af det faste bidrag på kommende takstblad.

- Bestyrelseshonorar

Aftalte honorar på. Kr. 3.000,00 pr. person hæves til kr. 6.000,00, efter Egtved Revision
har meddelt os – at de kr. 3.000,00 ikke kunne udbetales skattefri.

4. ANALYSER:
- Oustrupvej 14
- Analyserapport boringer ekstra

Der er taget to prøver på adressen Oustrupvej 14. En straks prøve på Gruppe A parameter, og en flusch prøve som almindelig driftkontrol. Begge prøver er godkendt.
Da vi havde fået konstateret N.N dimethylsulfamid (DMS) i boring DGU nr. 124.607, dog
under grænseværdierne – satte vi straks en ekstra prøvetagning i gang på de øvrige 5
boringer.

Egtved Vandværk
Resultatet heraf er, at naboboringen DGU nr. 125.268 også er konstateret DMS – også
under grænseværdierne.
Efter aftale med Vejle Kommune vandafdeling, nedsætter vi procentmæssigt oppumpningen af de to boringer som så blandes med vand fra de andre boringer.
De andre boringer har hverken konstateret DMS eller 1,2,4,-triazol, som alle boringer er
analyseret for.

5. SEPARERING I BYEN:

Der påbegyndes separering på nævnte gade i løbet af november måned.

- Dalgade, Buchsvej, Stejlbjerg

6. EVENTUELT:

Aflæsningskort bestilles

7. MØDER 2018:

Februar 21/2. / april 10 / 4. Juni. 12 / 6 august. 21 /8
december. 11 /12
Næste bestyrelsesmøde d. 11.12.

oktober. 30 / 10

