Mødereferat, bestyrelsesmøde
Mødedato:
Ordinært bestyrelsesmøde d. 5. marts 2019.

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. Orientering.
På grund af en forglemmelse er referatet fra sidste møde ikke blevet lagt på hjemmeside.
Referater fra bestyrelsens møder offentliggøres på hejmmesiden under
punktet ”BESTYRELSE”.
2. Generalforsamling ”indkomne forslag” vedlagt.
Indkaldelsen og dagsorden er udsendt i Stevning såvel som i Vor Egen Avis. Alle suppleanter
m.v. er kontaktet og villige til genvalg.
Ordstyrerkandidat er kontaktet, og har givet positivt tilsagn.
3. Der er indkommet forslag fra Reiner Damgaard Rasmussen omkring muligheden for
blødggøring af vandet. Bestyrelsens holdning til dette er positivt, og vil gerne gå ind i sagen.
Der skal undersøges hvad investeringen er, og hvad driften vil koste. Dette bør opvejes med
en tilsvarende stigning i kubikmeterprisen. Samtidig bør det sundhedsmæssige aspekt
tilgodeses, da en evt. blødggøring kan medføre fjernelse af forskellige vigtige mineraler fra
drikkevandet

4. Boringer.
Der er taget prøver af sidste boring. Når resultat foreligger sendes dette til rådgivningsfirma
i Tønder for nærmere analyse og forslag til handling. Bestyrelsen tager herefter stilling til
sagens videre forløb.
5. Lækagesøgning.
Der arbejdes fortsat på at lokalisere eventuelle utætheder på ledningsnettet.
Foretages kommende torsdag af fa. Leif Koch.
6. Frederiksgård aftale om nødforsyning . Den foreslåede aftale blev drøftet, og kommenteret.
Der er p.t. uklarhed over afregningsprisen og etableringsomfang og -omkostninger
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vandværkerne imellem.
Aftale med tilføjelser sendes til vandværket for endelig godkendelse.
Afregningspris drøftes med DVV. SEV undersøger.
7. Afblæsning at iltningsspor ”JM”.
Ny rist monteret, og vi afventer resultatet. Jes foreslår tætning af luger i luftningsbord som
yderligere tiltag. Dette iværksættes snarest.
Ligeledes skalkabelgennemføringer ved tavle tættes
8. Vandrådsmøde.
Afholdes i Ukebøl i april
Deltagelse herfra: FP + VH

9. VV foreningsmøde i Agerskov, 12-3-2019
Deltagelse herfra: DH + FP
10. Opfølgning på opsætning af master til brug for målerfjernaflæsning i byområdet.
Masten ved Sommervej er Sønderborg kommunes, hvem har rådighedsret og hvordan er
betingelserne for at få adgang til opsætning af vores antenner?
Sagen undersøges i kommunen, og vi venter på tilbagemelding.
Kamstrup har udstyr til at denne mast kan anvendes til bymidten SEV er stadig på opgaven
11. EVT.
Fælles vandpasser for de private nordalsiske vandværker (jf. oplæg fra Peter Petersen) blev
kort drøftet.
Opfølgning på installation af nye vandure: 1163 stk. er d.d. er skiftet.

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