Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde mandag den 18 maj 2020 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 27.2.20. Godkendt.

2. STATUS SIDEN SIDST:
- Generel drift

Værket kører fejlfri. Firmaet Kiwa Inspecta har foretaget en lovmæssigt periodisk besigtigelse af alle tryktanke. Alt var Ok, og næste kontrol er 2022.
Kemic Vandrens åbnede for tryktankene, og skiftede samtidigt luftudlader i tankene samt
skiftede olie og luftfilter på kompressor.

- Status Vinkelgårdsvej /udstykning

Vi har nu skiftet alle 33 stophaneventiler. Vi måtte desværre også skifte 3 stk. 75 mm hovedventiler, som var med indstik – og som kun må bruges til PVC rør, og ikke PE-rør. Vi vil gerne sige tak til beboerne på Vinkelgårdsvej, som har måtte undvære vandet i forbindelse med
de gange vi har haft lukket for at skifte stophanerne.

- Udskiftninger af rør

Der er lavet et nyt stik til Korbenhøj 4, Til Kirkevej 2 og 4, til Vestergade 2A, i forbindelse
med forsamlingshuset skulle have nyt kloaksystem, samt ny stik til Østergade 1. Hermed fik
vi taget den gamle jernrør ud af drift, som gik fra hjørnet Østergade og om bag forsamlingshuset. I forbindelse med det gamle hus på Frydsvej 4 bliver fjernet, og et nyt bygges – er
den gamle jernstikledning blevet skiftet ud. Her fik vi en lille overraskelse, da vi kom ned til
en gammel 63 mm jernrør, som er vist som en 75 mm PVC-rør på alle tegninger.
Og så er der lavet 3 nye stik til Søndergade 5 i forbindelse med renovering.

- Vandanalyser

Skolen er i gang med at kloakerer og lave en ny skolegård. Kommunen ville gerne have en
ny vandstik ind, da de ikke bruger den gamle gymnastiksal mere. Det er nu ændret til en ny
63 mm rør ind i skolegården, hvorpå der nu er koblet to 50 mm stik på ind til de to vandmålere.
Der er taget to vandprøver i køkkenet delikatessen i Brugsen. Der er taget en straks prøve
hvor Turbiditet var på 1,5 – dette skyldes det skidt der sidder i vandhanen. Flusch prøven fra
samme hane var fint.

3. ØKONOMI:
- Status balance pr. 15.5.20

4. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN:

Evaluering af generalforsamling

01.01.20 – 15.5.20.

Formand:
Jens Peder Pedersen
Næstformand:
Michael Johansen
Sekretær:
Tim Hougaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Dorte Vikkelsøe
Bestyrelsesmedlem: Christian Thomsen
Det var en rigtig fin generalforsamling, og vi planlægger at gentage succesen med spisning
næste år.

5. LEDNINGSREGISTRERING:
- Aftale lavet med Tvilum A/S

6. EVENTUELT:

Næste møde: 12 /8 2020 kl. 19,00

Grundet en lille besparelse på driften, men ikke mindst et mere håndterbart program til oprettelser og rettelser af vandledninger – og så at Tvilum har uddannet personale som kommer rundt og GPS opmåler når behovet er der. Samlet pris for en GPS -opmåling og ledningsrering af hele byen Kr. 148,809,00
Nuværende aftale med Rambøll Web løber til 31.12.2020.

Egtved Vandværk

