Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9 april. 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 21.2.19

2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift

Bundfældningspumpe er skiftet pga. slitage – og bundfældningstank er tømt i forbindelse
med skiftningen. Vi skal have udvidet faskine området, da nuværende ikke kan klare skyllemængden. Får lavet et tilbud herpå.

- Udstykning Hjelmdrupvej 22

Der er vand på ledningen til udstykningen, og i forbindelse hermed, blev måleren til børnehaven flyttet fra målerbrønden og ind til teknikrummet i børnehaven. Målerbrønden var placeret i indkørslen til den nye udstykning.

- Lergårdvej 9

Solvarmeanlægget på lergårdvej får ikke nok vand gennem den 50 mm stikledning, der er
tilsluttet 110 mm hovedledning. Vi har haft gravet op til anboringen, og skilt den ad. Anboringen fejler intet – ligesom stikledningen også er i orden 10 m fra hovedledningen. Efterfølgende har vi haft måleren afmonteret, og monteret en 40 mm PEM rør ud af huset og åbnet
for vandet. Det er åbenbart stikledningen der er stoppet et sted på strækningen, og dette er
firmaet der stod for byggeriet der har ansvaretAftalen er, at har vi lavet en fejl, ingen regning. Så Varmeværket betaler udgiften.

- Ny svømmehal

Afventer materialer fra Vejle Kommune om ny vandledning til svømmehallen. Havde rykket
CC Contractors i Herning angående vand til hallen da vi intet havde hørt. JP var med til byggemøde mandag den 25 marts. Efter planen påbegyndes der opfyldning af bassinet i ugerne
36 – 37 og der skal vi have en ny ledning klar inden.

- Ny tilslutning Hjelmdrupvej 62

Vi skal lave en ny stik til matriklen, da der skal bygges et nyt hus.

3. ØKONOMI:
- Status

4. SEPARERING I BYEN:
- Buchsvej, Stejlbjerg

Balance 21.2.19 – til 9.4.19

Der er lagt en ny 50 mm PE-vandrør med nye stophaner ud for hver ejendom. De huse der
havde gamle jernrør, er udskiftet til 32 mm PEM rør – og var meget tiltrængt.

- Østergade

O.Arkil har byggemøde i morgen med Vejle Spildevand angående Østergade, De forventer
at være færdig i skolens sommerferie – er planen.

- Hjelmdrupvej

Det er usikkert om de kommer i gang med Hjelmdrupvej i 2019 – grundet økonomiske overskridelser.

5. DIV:
- Jordopfyldning på grund

Der skal fyldes ekstra jord omkring rent vands tankene, samt rundt ved hegnet,

- Tilbud på rørlægning på ny udstykning for Vinding Vandværk.

Vi har fået en henvendelse fra Vinding Vandværk, om vi vil lave rørføring på en ny udstykning på 11 boliger. Dette besluttede vi at gøre, og lavet et overslag på projektet.

- Firmaprofil

Der købes profiltøj med vandværkets logo på.

- Opgradering af Pc’er

Nuværende Pc-station er forældet, og vi investerer i en ny og større, samt ny skærm.

6. KURSUSTILBUD:
-

Bestyrelses ansvar og opgaver på Agerskov Kro den 6 juni.
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

Egtved Vandværk
Messe C Fredericia fredag den 4. oktober
Grundlæggende vandforsyning på Kryb i Ly den 8. oktober
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
Fællesmøde Vandråd og Vejle Kommune, Gormshallen Jelling den. 28.11.19

7. EVENTUELT:

Kristi himmelfart Christian passer
Uge 26 og 27 JP-ferie, men overvåger værket.
Uge 31 og 32 Michael passer

- Ferie 2019

Næste møde: 19
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2019 kl. 19,00

