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Referat fra bestyrelsesmøde 25-05-2019 hos Lars Dam Rasmussen –  

se dagsorden. 

 

Møde iflg. dagsorden: 

Punkt 1: Protokol 

a) Referat af generalforsamling: Godkendt. 

b) Godkendelse af referat af konstitueringsmøde 24-03-2019: Følger 

 

 

Punkt 2: Orientering 

a) Vandmåler hos TDC, Svinøvej 76:  TDC har accepteret pris og vilkår; vandmåler opsættes. 

b) Indsatsplan: Er i høring til 21-06-2019. Berørte lodsejere kontaktes for aftaler om 

arealanvendelse. Naboer informeres om ”korrekt adfærd”. Vandkvaliteten ved 

indvindingen skal kontrolleres; dyrkningsaftaler skal foreligge. Efter 3 år fra 21-06-2019 

skal indsatsplanen være iværksat frivilligt. Er dette ikke sket, træder offentlige 

myndigheder ind med påbud.  Boringssløjfninger kan være iværksat / tilendebragt, 

boringernes fysiske tilstand kan kontrolleres (TV-inspektion), dyrkningsaftaler kan være 

forsøgt indgået indenfor indsatsområdet. 

c) Status på nye målere: 1 måler er ikke opsat trods gentagne henvendelser til lodsejeren; 1 

måler opsat i ”manuel” udgave efter brugerens ønske. 

 

 

 

Punkt 3: Økonomi og regnskab 

a) Økonomi: 21 andelshavere har endnu ikke betalt – disse rykkes af kassereren. Likvid 

beholdning samt værdi er obligationer og aktier udviser ikke afvigelser, og likviditeten 

skønnes fuldt dækkende iht. Budget og forventede investeringer. 

B:   Regnskab til underskrift: Regnskab underskrevet uden bemærkninger. 
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Punkt 4: Vandanalyser 

a) Vandanalyser: Alle analyser OK. 

b) Analyse for Chlorthalonil-amidsulfonsyre: Er foretaget – intet fundet. 

 

 

 

Punkt 5: Information 

a) Information: Intet 

 

 

 

Punkt 6: Vandværkets drift 

a) Vandværkets drift: Kompressoren giver igen problemer pga. sikkerhedsventil. Udskiftes. 

Generelt bedre styring; lidt ”småting” skal rettes / justeres. 

b) Manglende vandforsyning: Kompressor og styring forsynes med alarm og andet udstyr, 

der hindrer fremtidige driftsstop pga. luft i systemet. 

 

 

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde 

a) Næste bestyrelsesmøde: 22-08-2019 hos Jørgen Olsen. 

b) Bestyrelsesseminar: Mulige weekends meldes tilbage (se mail ved udsendelse af dette 

referat). Herr & Fru Olsen arrangerer. 

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

a) Intet.  
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                                                     Referat godkendt 22-08-2019: 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Leif Nygaard    Jørgen Olsen 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Klaus Larsen    Anders Dyrløv 

 

 

  _____________________________ 

   Erik Jensen 


