Mødereferat, bestyrelsesmøde
Mødedato:
Ordinært bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018.

Deltagere
Tilstede: Finn Pedersen (FP), Sven-Erik Vad (SEV), Daniel Hellseø (DH), Jes E. Matthiesen (JM),
Viggo Hansen(VH), Helge Mathiesen (HM), Torben Tang (TT)
Afbud:

Dagsorden
1. Referat af bestyrelsesmødet d. 8-5.2018
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen fortsætter med samme sammensætning som hidtil.
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3. Orientering fra landsrådsmødet:
Nye reger og retningslinier for prøvetagning diskuteret. Herunder Bekendtgørelse om
vandforsyningsanlæg.
Tilbud om vejledning fra Sønderborg forsyning modtages. SEV arrangerer.
Drøftelse af problematik om bimåler Forsyningsselskaber har retten til at fastsætte
retningslinier for forbrugerens mulighed for bimålere.
4. Orientering vedr. LER
Nye frister på ned til 2 timer kan blive et problem for et foretagende som vores. Nuværende
frister er 5 døgn. Der er evt. mulighed for en on-line løsning. Vi ser tiden an mht. deltagelse
i on-line løsning.
FP søger råd hos TWILLUM. Nye frister træder først i kraft 2020
5. Henvendelse fra Frederiksgård Vandværk vedr. nødforsyning.
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Nødforsyning på ca. 24.000 m3 p.a. Mulighed undersøges, men vi kan ikke garantere tryk.
Der må pålægges udgifter for egne forbrugere, og kapaciteten er indenfor det mulige. Der
laves i en aftale om nødforsyning, SEV undersøger.
6. Omlægning af hovedledning, Kallehave
Sagen er afsluttet.
7. Vandspild
Generelt 10-15m3 i nattetimerne siden februar
Der har ikke været henvendelser fra forbrugere, der måtte have mistanke om lækage på
ledningsnettet. Løsningen er etablering af målerbrøde forskellige steder på ledningsnettet.
Her og nu løsning er aflytning af ledningsnet FP tager kontakt til fa. Leif Koch for yderligere
undersøgelser.
8. Drift af værk
• PLC udskiftes medio maj, da den gamle er defekt
• Skadedyr; museproblem på det grønne område over rentvandskamrene udendørs
bekæmpes fortsat.
• Affugtning i filterkammer tilbud er indhentet, dugpunktsproblem søges løst ved
opsætning af ventilation.
• Skyllevandstank skal tømmes. Der er fundet en løsning. Modtager udsteder erklæring
for modtagelse af okkerholdigt restskyllevand.
• Alarmer. Der har været flere alarmer på forsyning til styringstavler - tavler efterses
og termofotograferes for lokalisering af fejl.
9. Kursus i distribution af drikkevand. Lars og Finn deltog
10. Evt.
•
•
•

Underskrift af ref. fra generalforsamling
Målerudskiftning. 710 udskiftet 963 mangler bør være færdig til oktober
Persondatasikkerhed. SEV orienterede om tiltag.

Næste møde:
Dato afhænger at aftale med Sønderborg Forsyning (se pkt. 5)
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