Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21 august 2018 kl.19.00
Deltagere: Michael Johansen - Christian Thomsen - Bøje Frederiksen - Jens Peder Pedersen – Tim Hougaard Nielsen.
Suppleanter:

Dagsorden!

Referat!

1. REFERAT SIDSTE MØDE:
- Godkendelse af referat.
2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift
- Brud
- Ny ledning Bøgvadvej
- PC Brøndborer i gang

Referat fra bestyrelsesmøde d.12.6.18

Den varme periode er ovre, og udpumpningen er nede på normalen igen.
Bundfældningspumper kan ikke nå at tømme tanken inden næste skylning, dette skyldes
at der er sat for få faskiner i jorden. Vi bliver nød til at grave nogle flere faskiner ned.
Søndag den 17 juni kl.18.15 gik der hul på stikledning indtil Doritshave 2. Det viste sig, at
der var andboringsbøjle i aluminium der næsten var tæret væk. Der var spulet en del
sand op i stikledningen. Den blev spulet baglæns inden montering. Det har dog vist sig,
at der var kommet en del sand ind i husets installation, som har givet forbrugeren en del
kvaler efterfølgende. Men vi må tage en beslutning om udskiftning af de resterende
andboringsbøjler på Doritshave.
Fredag den 6 juli var det brud på Aftensang. Det var en gammel stikledning som aldrig
har været i brug – da blev købt en dobbelt grund og stikket kom aldrig i brug. Dagen efter var der to nye brud på Aftensang. En utæt og slidt ventil ud for Røgeriet, og en stophane som var tæret op.
Ny vandledning Bøgvadvej:
Ud af 17 nye mulige husstande, havde 9 meldt sig til vores informationsaften på vandværket. Stemningen var meget positivt, og akut er der to som har behov for vand – dog
har bestyrelsen bestemt, at der minimum skal være 8 husstande der tilslutter sig inden
arbejdet bliver påbegyndt.
Gennemgang boringer:
PC brøndborer startede mandag uge 34 med at tage stigerørerne op af de tre boringer.
Tirsdag bliver foringsrøret så vidiolocket og der monteres nye dykpumper og stigerørerne sættes ned i foringsrøret igen. Højden på stigerørene er løftet på alle boringer til 58
meter fra 82 meter. Vandspejl i ro er på 31,5 meter. Vandspejl i drift er på 38 meter.

3. ØKONOMI:
- Status
- Opkrævninger sidste kvartal

4. ANALYSER:

5. NY LEDNING TUDVADVEJ / OUSTRUPVEJ:

Pr. 13 august blev der sendt 24 rykker ud til forbruger der ikke havde betalt rettidigt.
Rykker 2 med lukkevarsel sendes ud fredag den 23 august.
Der er foretaget 5 prøvetagninger og analyser, 4 hos forbruger og en boringskontrol
samt en afgang vandværk.
Der er kommet to nye pesticid arter som vi skal analyserer for, det er 1,2,4, Triazol og så
N, N –Dimethylsulfoamid (DMS).
I boringen DGU nr. 124.607 er der desværre konstateret DMS, dog under max grænseværdien. Vi har valgt at lukke boringen indtil videre.
Der er iværksat prøvetagninger af de resterende boringer.

En forbruger på Oustrupvej står akut og mangler vand, da hans brønd og installationer
er brudt sammen. Der lægges en ny 90 mm rør langs Tudvadvej, og de 3 nuværende
forbruger flyttes over på den. De resterende husstande på Tudvadvej har fået en seddel
med priser på tilslutning til vandværket. Uanset om de går med nu eller senere, sættes
der en stikstophane ud for hvert hus.
Arbejdet skulle have været igangsat mandag uge 34, men kommer først i gang mandag
uge 35 – pga. entreprenøren skulle afslutte andet arbejde.

Egtved Vandværk

6. EVENTUELT:

7. MØDER 2018:

Der er åbent hus arrangement søndag d. 26/8 på vandværket, i forbindelse med arrangementet mød Egtved.
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