Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde mandag den 12 juni 2018 kl.19.00
Deltagere: Michael Johansen - Christian Thomsen - Bøje Frederiksen - Jens Peder Pedersen – Tim Hougaard Nielsen.
Suppleanter: afbud fra begge.

Referat!

Dagsorden!
1. REFERAT SIDSTE MØDE:
- Godkendelse af referat.
2. STATUS SIDEN SIDST:
-

Generel drift
Ny ledning
Vand til hallen
Brud

Referat fra bestyrelsesmøde d.10.4.18

Forbruget af vand i den sidste måneds tid er gennemsnitlig steget med 160 m3 ekstra pr.
døgn. Til trods herfor, er vandspejlet i boringerne de samme, som under normalt vejr.
Vi har monteret måler til to nye forbruger på Vinkelgårdsvej, og etableret byggevand på
Hjelmdrupvej og Vinkelgårdsvej til to nye boliger.
Godt 100 m gammelt jernrør er nu skiftet på Østergade. En meget besværligt proces, da
de tegninger der var over området ikke passede, og der blev brugt meget energi på at
grave uden at finde rør. Nu er det lavet, og alle er glade.
Siden den nye idrætshal blev taget i brug, har der været mangel på vand i hanerne. Det
vi kunne fra vandværkets side, var at grave ned til den tilslutning der blev lavet til den
nye vandstik til hallen. Det viste sig, at den ny 63 mm stikledning var koblet på den gamle 63 mm ledning af jern – og ikke på den store 140 mm PVC rør, der ligger en lille meter
ved siden af. Stikledningen er nu flyttet, og der er masser af vand til hallen nu.
Den gamle jernledning som forsyner forbruger på Hjelmdrupvej fra nr. 1 til 37 skal tages
ud af drift og forbrugerne tilsluttes den 140 mm PVC - på et senere tidspunkt.
En defekt gummipakning ved et T stykke på en 140 mm PVC rør, var årsag til en våd
mark på Tudvadvej.

3. ØKONOMI:
- Status
- Nyt finansbogholderi

4. NYE PRISER ANALYSER:
- Gennemgang af to tilbud

5. GENNEMGANG PROGRAM:

Økonomi OK.
Ny finansbogholderi: det blev besluttet at vi tilkøber nyt program ”stackss”
Nuværende system kan ikke udvides , da den er udgået.

Tilbud fra Eurofins og Agrolab: Vi valgte Eurofins
Priserne var næsten ens.

Der er inviteret til informationsaften onsdag d. 13. juni og der er tilmeldt 9 husstande.

- Informationsaften ny ledning til Nybjerg
Mølle.

6. GENNEMGANG BORINGER:
- Tilbud på de sidste tre boringer

7. EVENTUELT:
- Netværksmøde den.6.6.18

8. MØDER 2018:

Tilbud hjemtaget fra Poul Christiansen A/S: Stige rør tages op af boringen og video gennemgang af foringsrøret samt montering af nye dykpumper.
Jp ferie fra fredag den 22/6 til 9/7.18 - dog med overvågning af produktion.
Gennemgang af referat fra vandværks-netværksmøde d. 6. juni.

Februar 19/2. / april 10 / 4. Juni. 12 / 6 august. 21 /8
ber. /
Næste bestyrelsesmøde d. 21/8

oktober. /

decem-

Egtved Vandværk

