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                                                                  Taulov den.09.03.2017 
 

Børup Vandværk 
         Andelsselskab 
         Kolding Landevej 89 
            7000 Fredericia 
    www.boerupvandvaerk.dk 
Tlf.              : 75 56 34 62 (Svarer aktiver 
Best.           : 75 56 28 83    /   40 18 34 62 
Formand.    : 75 56 47 18   /    22 20 56 60   
 
                     Kontoret er lukket fra Fredag Kl.16.00 – Mandag 
                      Vi træffes bedst efter kl 16.00 

   
Referat for bestyrelsesmøde d. 09-03-17 i Elbo-Hallen kl. 19:00 
 

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

 
 

Værkets drift:  
Det har medført en del arbejde at vi har skullet levere vand til Taulov Vandværk, 
da vi skulle sørge for at både Børup vandværks og Taulovs Vandværks 
forbrugere fik de ønskede mængder og tryk, men nu er vi tilbage til normal drift. 
Torben anbefaler at når vi er kommet godt i gang med installeringen af nyt SRO 
anlæg, at der så indsættes målere og kontraventiler mellem de 2 vandværker.  
Torben har været på kursus i det manuelle ledelsessystem, og mente at det var 
et godt kursus som beskrev de ting der skal til for at vi kan sige vi har et 
ledelsessystem. Næste kursus i ”Thetys” deltager Torben også i, og derefter 
skal vi have en snak om hvilken metode vi vil anvende. 
Torben har været tilkaldt til en forbruger som ikke kunne finde stophanen i 
fortovet, det kunne Torben heller ikke. Forbrugeren og Torben blev enige om en 
løsning med at forbrugeren fik lavet en ny indføring af vandstikket. 
Torben har også haft et møde med entreprenør som skulle lave en underboring 
af kloakledning fra Poppelvænget til Kolding Landevej. 
 
 

Punkter på dagsordenen:   
Claude fremlagde budgettet for 2017, og vi diskuterede evt. rettelser til det 
udkast vi havde modtaget pr. mail. Vi blev enige om nogle rettelser bl.a. grundet 
indkøb af nyt SRO-anlæg.  
 
 
Eventuelt. 
Der bestilles en tømrer til montering af nye døre på vandværket. 
 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde.  
Torsdag den 30 maj 2017 kl. 19:00 
 
 
 
Mødet sluttede kl.: 19:30 


