
Taulov den.  11.03.2020  

  

  

Referat for bestyrelsesmøde d. 11-03-2020 i Elbo-Hallen kl. 18:45 til 19:30  

Til stede: Erling-Claude-Carsten-Astrid Jakobi Wolf Madsen  Gæst: Torben 

Værkets drift: Torben informerer om værkets drift siden sidste bestyrelsesmøde. 

Bøgevej: Det er nu afsluttet med jordarbejdet i rabatten ud for de forskellige parceller til alles 

tilfredshed, så det er godkendt af kommunen og forbrugerne. Niels Bohrs vej: her fandt jeg en 

stophane, der var gemt i en hæk uden afmærkning. Vidtskuevej: Ved kloakrenoveringen blev 

ledningen til Pilevænget revet over, da den ikke lå hvor den var indtegnet, men den blev i 

fællesskab med Aarslev udbedret. Eftersyn af vandværk: Der er blevet udført stort eftersyn fra 

den 09.01.20 til den 02.03.20. Og næste store eftersyn vil blive januar 2026.Under eftersynet 

blev følgende ting gennemgået, efterset og repareret. Råvandsledninger fra boringer har været 

kørt igennem med en svamp. Iltningstrappe/tårn og reaktionsbassin er blevet rengjort og renset. 

Lågen i tårn var utæt, den er nu tætnet. Regnvandsbassin er blevet tømt og renset og der blev 

konstateret rigtig mange støbehuller samt utætte rørgennemføringer ned til bassin. Vi blev 

anbefalet at få sandblæst hele bassinet, repareret de dårlige gennemføringer samt sprøjtet hele 

bassinet med 6 mm Vandex på alle overflader, og alt dette blev udført. Under skylning af vores 

filtre til udfældningsbassin, slår vandet tilbage så der kommer sprøjt op på væggen, og dette er 

ikke ok, så nu er der monteret 3 udluftninger, som vi håbede havde løst problemet, men efter at 

have foretaget en manuel skylning, kunne konstatere at problemet ikke var løst, men vi mener at 

have et nyt tiltag der skulle løse problemet. Det nye vakuumbryderrør i filter 1 gylper lidt ned i 

filtret, og det skal rettes. Loftet i filterrum trænger til en opgradering, og vi finder en løsning 

sammen med vand Schmidt. Så er der noget loftbelysning vi skal have udskiftet, og vores 

udfældningsbassin er blevet tømt og renset. Udluftningen fra vores affugter i filterrum og rum 

med rentvandspumper går gennem nordvæggen, og væggen bliver skjoldet og grim, det vil vi 

løse med at montere en rustfri plade til at opfange kondensen. Vand Schmidt har gjort rent efter 

sig, men Torben måtte alligevel bruge et par dage til grundig rengøring derefter. Hele dette 

projekt løb op i 321.000 kr. Studsdalsvej: Torben måtte hjælpe med lukning af jordstophane. 

Elmevej: hjælp til op føring af jordstophane. Etablering af ringledning mellem Adelvej og Bøgevej. 

Aarslev er i gang på den sidste del af Bøgevej frem til Adelvej, hvor vi i samarbejde for udskiftet 

ca. 25 m vandledning til PE-rør. Det har været en travl periode på vandværket, men nu kører alt 

fint. Vores investerings og vedligeholdsplan skal vi have opdateret således at den afspejler 

nutiden.  

Økonomi: Kassereren fremlagde årsregnskabet 2019 og budgettet for 2020 

 

Eventuelt.  Intet 

  

Dato for næste bestyrelsesmøde.  Blev den 6 Maj 2020 

      


