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                     Kontoret er lukket fra Fredag Kl.16.00 – Mandag 
                      Vi træffes bedst efter kl 16.00 

   

Referat af bestyrelsesmøde d. 06-06-2017 i Elbo-Hallen kl. 19:00 
 

Til stede: Erling –Claude –Kurt-Carsten -Charley (gæst Torben)  
 

Værkets drift: Erling og Torben har deltaget i et møde om boringshistorik hvor 

rapporten fra Niras blev gennemgået. De fik nu en bedre forståelse for rapporten, og 
som tingene er nu, er der ikke nogen der nærmer sig en overskridelse i de vandprøver 
vi får taget. Vi har dog et problem ved boring 2, hvor flere af de målte værdier er 
stigende, men holder de sig på nuværende niveau, er der ingen problemer, og skulle 
de stige må vi have undersøgt mulighederne for at ændre dette. Vi håber at vores nye 
indvindingsmetode med styret sænkning på vores borepumper kan løse eventuelle 
problemer. 
I forbindelse med anlæg af ny cykelsti på Adelvej blev en stophane vurderet i ok stand, 
og vælger at fjerne stophanespindel og dæksel. 
Efter lukning af vand til den nu nedrevne Eisenballegård blev vandet vi leverede til 
Skærbækvej 86 meget beskidt, vandmåleren blev derfor afmonteret og rørene skyllet. 
Vi skal være særlig opmærksom på levering af vandet til Lucinaborg 32 da der bor en 
patient som for hjemmedialyse. 
Der er udført drikkevandskontrol, uden bemærkninger til prøven. 
Entreprenør var skyld i rørbrud på Askevænget 12, men er nu blevet udbedret. 
Der har været afholdt et formøde angående nyt SRO-anlæg, hvor projektet blev 
gennemgået med de 3 leverandører. 
Møde med Fa. Kommune angående grundvandsbeskyttelse i Skærbækhus, hvor 
kommunen orienterede om de vand indvindings områder der er blevet undersøgt i 
kommunen. Det ser ikke så dårligt ud, dog kommer det meste vand fra samme 
reservoir/kilder. 
El til mejeri pumpen er blevet omlagt, i samarbejde med mejeriet uden problemer. 
Nyt SRO –anlæg er blevet installeret og startet op til stor tilfredshed. 
Et vandstik ved Engelunds vej 18 er blevet afbrudt på foranledning af grundejeren. 
I forbindelse med det nye SRO-anlæg har vi fået udskiftet 3 prøvehaner, og indkøbt en 
ny kompressor, og der er bestilt en ny varmtvandsbeholder og blandingsbatteri. 
 

Punkter på dagsordenen: Vi diskuterede igen en sektionsopdeling af vore 

ledningsnet, så man bedre kan finde utætheder. Men der er flere stophaner vi ikke helt 
ved hvor er, og muligheden for at få Thvilum til at lokaliser alle vores ventiler med en 
GPS-koordinat blev diskuteret som et godt værktøj, som vi muligvis vil tilkøbe, men i 
første omgang vil Torben i samarbejde med Alpedalens VVS, finde så mange som 
muligt. Dårlige stophaner vil blive udskiftet løbende. Vi har bl.a. en stophane mellem 
Akacievænget og Højdedraget, som vi ikke umiddelbart kan finde, og har derfor i 
samarbejde med Chr. Andersen lavet nogle tiltag for evt. at lukke/afblænde det 
rørstykke hvor den stophane sidder. ”Måske er dette rørstykke tinglyst, da det går 
gennem en grundejers matrikel. ” 
Vi mangler stadig at få udskiftet ca. 35 stk. vandmålere. 
Angående løn til bestyrer: Erling taler med Torben. 
Det blev besluttet at hæve honoraret til 10.000kr for 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 

Eventuelt. Ny hjemmeside: Udkast blev godkendt. 
 

Dato for næste bestyrelsesmøde. Det blev den 29 August 2017 Kl. 19 


