Referat fra Bestyrelsesmøde 14-9-2012 Kristoffervejen 1
Dagsorden:
1. Afbud
2. Tidligere mødereferat
3. Status på alarm system
4. Tilsyn fra Syddjurs Kommune
5. Seneste vandprøve
6. Manglende vandindberetninger
7. Næste møde
8. Eventuelt
Fremmødte:
Asbjørn Thyregod, Niels-Peter Diget, Henrik Winther, Henrik Scmidt-Hansen, Jan Rømer.
Ad 2 Ingen bemærkninger.
Ad 3. Det nye styresystem forventes at blive sat i gang i løbet af 14 dage. I den forbindelse vil der
muligvis være en kortere/længere afbrydelse af vandforsyningen.
Vi vil prøve at give vores brugere besked.
Måske ved mail/eller ved at have det som meddelelse på forsiden af hjemmesiden??
Ad 4. Vi havde et godt møde med Sune Mikkelsen fra Syddjurs Kommune (deltagere fra
Bestyrelsen: Asbjørn Thyregod, Niels-Peter Diget, Henrik Scmidt-Hansen.)
Vi blev gjort opmærksomme på, at der manglede lidt i få gjort rummet helt færdigt, og få ryddet op.
Desuden skulle vi måske have gjort noget ved adgangsforholdene.
Udenfor, skulle beplantningen reduceres, og især træer, skulle fjernes, da de kunne give problemer
med rødder.
Vandforsyningssikkerhed blev også diskuteret.
Takstblad blev diskuteret, og vi blev enige om, at få sendt et takstblad til godkendelse i kommunen
senest 1. april.
Man blev enige om at afholde en arbejdsdag på vandværket, hvor de praktiske ting blev lavet.
Ad 5. Seneste vandprøve viste en forhøjet uklarhed, som vi bør holde øje med, ikke stiger yderligere.
Ad 6. Der var ca. 10, der ikke have fået indberettet vand endnu. Henrik Winther aflæser de
manglende vandure, og de pågældende brugere får et ekstra aflæsningsgebyr som tidligere aftalt.
Ad 7. Næste bestyrelsesmøde d. 16. 6 kl. 13.00.
Ad 8. Bestyrelsen vedtog, at der skal udbetales kørselspenge i forbindelse med møder for
vandværket. Skal gælde fra 1. sep. 2012.
NP udarbejder et indberetningsskema, som man hver især sender til Henrik Winther.
Reparationer af vandværkets ledningsnet til og med vanduret skal ske gennem vandværkets VVSfirma: det skal meldes ud til forbrugerne. Desuden skal vi have vores VVS-firma, til at orientere
hans kollegaer i området.
Henrik Winther gjorde opmærksom på, at vi ikke havde fået moms på tilslutningsafgiften. Skal
rettes.

Møder:

7. februar kl. 16.00 på Landbocentret Følle, Føllevej 5 Rønde. Møde om Forslag til
vandforsyning i Syddjurs Kommune
Tilmelding senest 4. Februar. (NP vil gerne med)
Asbjørn sørger for tilmelding.
5. maj kl. 1300 ved vandværket. Arbejdsdag.
16. juni Næste bestyrelsesmøde
7. juli kl. 13.00. Genneralforsamling i vandværket. Bemærk: Forslag til
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. juni.
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