Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde onsdag den 21 august 2019 kl. 19.00
Deltager: Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen.

Dagsorden!
1. REFERAT SIDSTE MØDE:

Referat!
Godkendelse af bestyrelsesmøde 19.6.

2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift

Signal til boring skoven har været svingende, så der har været tekniker på – og nu kører det
igen.
Siden sidst, er der monteret 7 nye måler / forbruger på Hvidegårdsvej og Hjelmdrupvej.

- Analyser

Alm gruppe A parameter taget som straks – og flush prøver på Vestergade 47 Cirkel K
Der var ingen bemærkninger til analysen.

- Svømmehal

Tirsdag morgen blev der åbnet for hanen til opfyldning af de to bassiner, dog var den store
ikke helt klar – da der manglede et glasdæksel på en af siderne. Ellers fyldes der ca. 10 m3
vand pr. time.

- Målerskifte

Er i gang med at skifte de sidste 350 stk. om til radiomåler, således hele byen kan aflæses
fra vandværket, ligesom vi kan give forbrugerne besked, ved eventuelle lækage i deres
hjem.

- Vinkelgårdsvej / udstykning

Som jeg har sagt før, så er der mange spindler til stophaner, der er blevet påkørt af biler,
samt arbejdsmaskiner.
Alle stophaner er markeret med en ca. 50 cm lang PVCrør, som står ned over stophanen –
men alligevel bliver de påkørt – eller kørt gennem plæneklipperen, når græsset slås.
Jeg har påtalt problemet til Karsten og Anton utallige gange, uden der er sket noget.
Nu er der så to steder, hvor der også er begyndt at sive vand op af jorden omkring stophanen. Vi skifter stophanerne, og sender en til kontrol hos AKV i Galten.

3. ØKONOMI:
- Status

4. KURSUSTILBUD:
-

5. EVENTUELT:

Næste møde: 21 /10

Balance 1.1.19 – til 15.8.19

Bogføring krav - Kryb I Ly den.12 september
Lave et godt udbudsmateriale – Kryb I Ly den. 19 september
Vandværkets økonomi på Agerskov Kro den 3. oktober
Messe C Fredericia fredag den 4. oktober
Grundlæggende vandforsyning på Kryb i Ly den 8. oktober
Vandværksjura og regler på Agerskov den 6. november
BNBO, indsatsplaner og pesticidtrussel på Agerskov den 13. november
Ny kildeplads!

2019 kl. 19.00

