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Gl. Himmelev
Vandværk I/S
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. april 2015 hos Karsten på Langagervej 15B

Til stede:

Karsten Lykke Hansen
Marcel Maxen
Erik Baltzar
Villy Thorndal Andersen
Erik Rasmussen

Formand + referent
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Suppleant

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsesmedlem Jens Schønherr

Dagsorden:









Ekstraordinære større udgifter
Generalforsamling/evaluering
Vandforbrug/ledningsbrud
Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys - Status
Ny boring – Brøker A/S
Vandværket – Murer, maler m.m
Vandalarm – Se materiale sendt i særskilt e-mail
Diverse

Aftale næste bestyrelsesmøde

Referatet:
 Ekstraordinære større udgifter
Ny boring skal på budgettet i 2016 – pris cirka kr. 330.000
 Generalforsamling/evaluering
Der var enighed om, at det var en meget fredelig generalforsamling, dog med for få fremmødte. Vi vil
forsøge til næste generalforsamling, at få flere til at møde op. Bestyrelsen lægger også op til
vedtægtsændringer næste gang. Dels ligger sidste dato for indkaldelse til generalforsamlingen for tidligt, dels
overvejer vi at afskaffe vores interne revisorer og nøjes med den eksterne revisor,
 Vandforbrug/ledningsbrud
Vi har få ledningsbrud og det har resulteret i det meget glædelige fald i udpumpede vandmængder fra
vandværket
 Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys – Status
Vi har etableret papirversionen af ledelsessystemet. De interessenter, der må være interesseret i, hvad
Kvalitetssikring/Ledelsessystem går ud på, kan finde masser af information på nettet. Jens og Karsten tager
på kursus i Tethys/onlineversionen for at lære mere om det.

2

 Ny boring – Brøker A/S
Brøndboringsfirmaet Brøker A/S har givet os et tilbud på etablering af erstatningsboring for boring
206.561/syd. Den nye boring skal udføres på vores egen grund. Det samlede beløb er ca. kr. 330.000.
Bestyrelsen vil planlægge gennemførelse af projektet i 2016, da den eksisterende stålrørsboring er 50 år, og
nærmer sig alderen for en udskiftning.
 Vandværket – Murer, maler m.m.
Vandværket trænger nogle steder til at få repareret fugerne i murværket. Vi har en aftale med Ebbe Hansen,
som vil udføre arbejdet i foråret. Vi skal ligeledes have malet vandværket indvendig. Vi har ikke truffet
aftale i skrivende stund med nogen, som skal stå for det, men sigter alligevel på, at arbejdet er udført inden
sommerferien. Inden malerarbejdet skal et skab rives ned og erstattes af et nyt og nogle småreparationer på
væggene skal udføres. Efterfølgende skal vandværket have en større rengøring. Bestyrelses aftalte at dette
arbejde honoreres med en timebetaling på kr. 250.
 Vandalarm
Bestyrelsen har fået tilsendt forskelligt informationsmateriale beregnet til forbrugerne med henblik på, at vi
alle skal spare så meget som muligt på vandet. Vi vil skrive et sammenkog af materialet og sende det særskilt
til hver enkelt interessent.
 Kalkknuser
Endnu en gang drøftede vi, om vi skal investere i en kalkknuser på vores hovedledning. Hårdhedsgraden i
vores vand ligger på 19 til 20 og er dermed i kategorien ’hårdt’. Men vi synes stadig, at vi mangler afgørende
erfaring fra andre vandværker, om investeringen kan betale sig. Desuden talte vi om, hvor stort problemet er
uden at nå til en klar konklusion.
 Diverse
Lidt hyggelig ikke nævneværdig småsnak bordet rundt

Næste bestyrelsesmøde er den 25. juni 2015

