Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde Mandag den 21. oktober 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 21.8.19

2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift

Grundfoss har været og servicerer de 4 pumper, der pumper vand ud fra vandværket. De
kan nu køre de næste 4 -5 år – og skal så skiftes. Hver pumpe har haft ca.16000 driftstimer.
Der er sat en stophane med ny stikledning til Trannisvej 33, i forbindelse med at der bliver
lavet ny indkørsel. Vi kan kun opfordre forbrugerne til at kontakte os, hvis de står med samme opgave. De gamle stophaner er ved at være udtjent.

- Analyser

Boringskontrol på DGU 124.1046. Ingen bemærkninger til prøven.
Grænseværdien på pesticid chlorothalonil-amidsulfonsyre CTA, er hævet fra 0,01 til 0,1 mikrogram/l.

- Svømmehal

Som alle ved, så bliver svømmehallen godt brugt. På 4 dage leverede vi i alt 876000 l vand
til opfyldning af de to bassiner.

- Målerskifte

Er godt i gang, og mangler 4 gader samt enkelte steder, hvor forbrugeren ikke var hjemme.

- Vinkelgårdsvej / udstykning

Vi har desværre konstateret, at samtlige rørindstik i stophanerne er lavet forkert, som dermed står og lægger vand ud i jorden. Vi er ved at finde en løsning sammen med Egtved
Smedje, som stod for rørlægningen. Alle stophaner skal skiftes.

3. ØKONOMI:
- Status

Balance 1.1.19 – til 21.10.19

- Ændring af indlånsrente

Brev fra Middelfart Sparekasse om det lave renteniveau. Og pr. 1.11.19 skal vi betale
- 0,75% af indestående, svarende til bankens betaling til Nationalbankens indskudsbeviser.
Dette betyder, at vi får en ekstra omkostning på 14 – 16.000, - pr. år.

- Budget 2020

Nyt program fra Danske Vandværker til udarbejdelse af takster, budgetter, osv..JP på kursus
torsdag.

4. 2020:
- Opgaver

- Årshjul produktion

5. KURSUSTILBUD:
-

I forbindelse med separering af Hjelmdrupvej, skal der lægges en ny hovedledning fra hallens P-plads og til Østergade og videre af Aftensang, Præstevænget og ledning fra vandværket. På Hjelmdrupvej laves der nye stikledninger til forbruger på begge side af vejen fra
nr. 2 til 37.
Så skal de sidste jernrør skiftes.
Til december mødet er årshjulet med de opgaver der skal laves klar.

Bogføring krav - Kryb I Ly den.12 september (JP deltog)
Lave et godt udbudsmateriale – Kryb I Ly den. 19 september (JP deltog)
Vandværkets økonomi på Agerskov Kro den 3. oktober (Tim og JP deltog)
Messe C Fredericia fredag den 4. oktober (JP deltog)
Grundlæggende vandforsyning på Kryb i Ly den 8. oktober (Dorte og JP deltog)
Takstblad og årsregnskab på Kryb i Ly Kro den. 24.oktober
Vandværksjura og regler på Agerskov den 6. november
BNBO, indsatsplaner og pesticidtrussel på Agerskov den 13. november

6. EVENTUELT:

Næste møde: 10 /12

2019 kl. 18.00

Egtved Vandværk

