Mødereferat, bestyrelsesmøde
Mødedato:
Ordinært bestyrelsesmøde d. 4. december 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. Termografi.
Er foretaget rapport fremvist, og der er ikke fundet anledning til yderligere tiltag.
I samme forbindelse er der lavet ydelsesmåling af blæser i afblæsningsbeholder. Det kan
være fordelagtigt at nedsætte svovldunsten i rummet, evt. med større blæser/motor
Jes prøver en midlertidig løsning. Opfølgning på næste møde
2. Målerkontrol hos forbruger i Dyndved.
Er afsluttet, og forbruger har accepteret afgørelsen.
3. Boring.
Samme status som sidst holdes i gang.
4. Lækagesøgning Hjortspringvej.
Søgning foretaget. Der sættes yderligere ventiler for endelig lokalisering af lækage.
Forbruget overvåges i takt med udskiftning af eksisterende hustandsmålere. Formodet
lækage er sandsynligvis nordligere.
Tomgangsforbrug om natten er stadig højt.
5. Bygtoften lækage.
Lækage hos forbruger undersøgt og repareret. Stikledning er OK og stophane er udskiftet.
6. LER GIS.
Gamle tegninger er konverteret og lagt ind i systemet. Der skal foretages småjusteringer. FP
sørger for videre. Skal vi selv justere og vedligeholde register er 10,7 timer pr. år er break
even.
Beslutning tages endeligt i marts 2019. FP og Lars deltager i kursus.
7. Prøveudtagning.
Etablering af procedure for prøveudtagning.
8. FaceBook.
Oprettelse af konto - for og imod
Hjemmeside har 1. prioritet. FaceBook undersøges nærmere.
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Oplys i lokale medier om eksistensen af hjemmeside SEV annonce.
9. Frederiksgård aftale om nødforsyning.
Gennemgang af medsendte forslag, der hermed godkendes.
10. Antenne til aflæsning.
Drøftelse af antenne til aflæsning af målerstande i området Guderup by
Antenne ved det gamle klubhus - er det en mulighed? Hvem ejer antennen, SEV undesøger.
11. EVT.
Udpumpet vand og spild gennemgået diskuteret. Forbrug til brand bør registreres i
fremtiden.
Vi har solgt 242849 m3 i 2018. 20193 m3 mere end 2017.
Landbruget har brugt 10705 m3 mere.
Beboelse har brugt 4030 m3 mere
Erhverv har brugt 3571 m3 mere
Institutioner har brugt 1206 m3 mere
Diverse har brugt 681 m3 mere
Stevningnorvej. Sløjfning af stophane drøftet.
Vej og Park. Aftale indgået om afhentning af vand til pælevask. Der afregnes løbende.

Næste møde:
Vejledende mødeterminer for ordinære bestyrelsesmøde i 2019:
Tirsdag, 5. marts
Tirsdag, 4. juni
Tirsdag, 3. september
Tirsdag, 3. december
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