
Egtved Vandværk 

 

Bestyrelsesmøde mandag 20 februar 2017 kl.19.00 
Deltagere: Michael Bladtkramer   -    Michael Johansen    -   Christian Thomsen -  Bøje Frederiksen -  Jens Peder Pedersen – 1 slupplant 
Tim Hougaard Nielsen 

Dagsorden! Referat! 

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

- Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24-11-16 godkendt 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift  
- I igangværende  
 

Nydamsvej 27 har fået en ekstra stikledning til den nye hal der bygges. Der betales for 
forsyningslednings- og stikledningsbidrag. 
Team Egtved cyklede rundt med aflæsningskort den 3 december. Efter to timer var alle 
aflæsningskort bragt ud. Der er kun 61 forbruger der ikke har indleveret aflæsningskortet 
indenfor tidsfristen.  
I forbindelse med aflæsning af vandmålere, har 6 forbruger meldt tilbage at deres vand-
måler enten stod stille eller løb baglæns. De har alle fået monteret en ny elektronisk 
vandmåler. 
Salget af Præstevænget 6 er endelig afsluttet, og den nye ejer påbegynder et nybyggeri i 
foråret 2018. 
Vi har fået tilbud fra PC Brøndboring og Kemic på gennemgang af to boringer med nye 
pumper og videolog af boringerne. PC Brøndboring er valgt til at udføre opgaven i 
marts/april 2017 
Der har været et par frostsprængninger af byggevandmålere  
Der er lavet 4 nye tilslutninger på Vestergade 4 (den gamle kro)  
Diehl opsætter flagstænger til modtagelse af signaler fra de nye elektroniske vandmålere 
som påbegyndes monteret i marts og de næste 3 år frem. 
 

3. ØKONOMI: 

- Status  
Status inkassosag 

Indestående i Middelfart Sparekasse dags dato. 
Erhvervs konto Kr. 1.689.493,74 
MS konto Kr. 1.517.329,23 
Forbrugeren har indgået en afdragsordning med inkassofirmaet og underskrevet en 
skylderklæring.  
 

4. ÅRSAFSLUTNING 2016 

- Gennemgang regnskab  
- Gennemgang budget 2017 
-  

Regnskab for driftsåret 2016 er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. 
Gennemgang af budget for driftsåret 2017 

5. GENERALFORSAMLING: 

- Onsdag den 8 marts kl.19.30  
- Indlægsholder  

Generalforsamlingen afholdes d. 8-3-2017 i den lille sal i Egtved Forsamlingshus. 
Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i Egtved Posten d. 21-2-17  
Tidligere landsformand for Danske Vandværker Ole Wiil kommer og holder et indlæg om 
nutidens vandværksdrift og ikke mindst de krav hertil.  
 

6. KURSER: 

- Driftskursus / Hygiejnekursus 
 

Der afholdes driftskursus den 2-4 maj og hygiejnekursus den 7-8 juni, som Michael Jo-
hansen deltager på. 

7. EVENTUELT:  

 

Bestyrelsen har gennem det sidste ¾ år, drøftet mulighederne for en ny formand for Eg-
tved Vandværk i stedet Jens Peder Pedersen, efter at han er blevet fuldtidsansat som 
drifts- og vandværkpasser. Den nuværende bestyrelse har ikke om konstitueret sig. Der 
har været fuld tillid til Jens Peder, at han både kunne varetage opgaven som vand-
værkspasser og formand for Egtved Vandværk. 
 

8. NÆSTE MØDE: 

 

Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen 
 

9. KAFFE: 
 

 


