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Bestyrelsesmøde ved Engesvang Vandværk tirsdag d. 28.04.2020 (Virtuelt møde)
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen
Niels Henrik Jensen (referent)
Dagsorden:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientering fra formanden
-Vandkvaliteten efter UV
-Brud og lækage
-Faktura sagen
Orientering fra driftsansvarlig
Status fra kassereren
Generalforsamling og årsregnskab 2019
Nødforbindelse til Bording
Græsklipning, ukrudtsbekæmpelse og plankeværk
evt.

Ad 1 - Orientering fra formanden
-Vandkvaliteten efter udskiftning af filtermateriale.
Her to måneder efter udskiftning af filtermateriale er vandkvaliteten endnu ikke på plads. Nitrit er
0,075mg/l, hvor grænseværdien er 0,01mg/l. Mangan er 0,098mg/l, hvor grænseværdien er 0,05mg/l. Silhorko har udtalt, at det er normalt, at værdierne først er på plads efter fem måneder, efter der er skiftet filtermateriale. Heidi fra kommunen har gjort opmærksom på, at der skal være forbedringer af værdierne snarest og hun har bedt om en prøve af vandet først i maj.
Inden vi har resultatet af prøven, skal der aftales en handlingsplan med Silhorko i forhold til, hvad vi gør, hvis
der ikke forbedringer af værdierne på nitrit og mangan. Silhorko har fortalt Bruno, at der er mulighed for at
recirkulere en del af vandet, hvis der skal gøres noget. Måske andet kan gøres? Det undersøger NH.
Bestyrelsen gav udtryk for, at Silhorko har leveret løsningen og derfor også skal få det til at fungere, ikke
mindst på baggrund af andre småsager som kunne være håndteret bedre fra deres side.
-Brud og lækage
Efter den 20. april steg udpumpning fra vandværket om natten. Det kan meget vel være tegn på et mindre
brud, som kan tilføjes den i forvejen markante lækage i ledningsnettet. Bruddets ser ud til at resultere i et
tab på 2m3/time svarende til omkring 50m3/døgn.
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Bruno og NH har været i gang med at lukke for vandet i dele af ledningsnettet for at se, om det er muligt at
isolere en evt. lækage ved at analysere påvirkningen på vandværkets udpumpning. Desværre har der ikke
været held med at arbejdet og der bliver lavet en ny runde, hvor der søges efter bruddet ved at lukke af.
Desuden bliver der tænkt over alternative muligheder for at finde bruddet.
-Faktura sagen
Der har været henvendelse fra sagens hovedperson. Et svar er returneret i overensstemmelse med bestyrelsens holdning til sagen.
Der er enighed om at skaffe en advokat til at håndtere sagen fremadrettet overfor forsikringen. Bruno kommer med en kontakt, som formentligt kan guide os i den rette retning.
Ad 2 - Orientering fra driftsansvarlig
Vandet til den gamle børnehave er lukket af. Der bliver bygget nye huse i området. Der har været et par nytilslutninger.
Ad 3 - Status fra kassereren
Kassebeholdningen er på omkring 1.200.000kr.
Mikael har nogle spørgsmål til regnskabet 2019, som vi skal have gennemgået inden generalforsamlingen.
Bl.a. er udgifter til prøvetagning og serviceaftaler steget markant fra 2018 til 2019.
Ad 4 - Generalforsamling og årsregnskab 2019
Generalforsamlingen rykkes indtil myndighederne giver retningslinjer der tillader, at vi kan afholde den.
Frank ønsker, at vi hører revisoren til, om beløbet fra fakturasagen bør figurerer som et tilgodehavende i
regnskabet. NH tager kontakt til revisoren.
Ad 5 - Nødforbindelse til Bording
Bording har give grønt lys for en nødforbindelse og den indledende melding går på, at de klar på at dele udgifterne lige imellem de to værker. Der skal laves en analyse af, om Engesvang Vandværk kan levere til Bording og Engesvang på en gang. NH har bolden.
Ad 6 - Græsklipning, ukrudtsbekæmpelse og plankeværk
Martin skaffer en robotklipper, bekæmper ukrudt og ser på klargøring af plankeværket til maling. Desuden
kommer han med et oplæg til renovering af bygningens fuger og udskiftning af græsset omkring værket til
granitskærver med fiberdug under.
Ad 7 - evt.
Frank ønsker adgang til Fællesdrev. Det får han.
Næste møde er den 1. juni 2020 kl. 19.
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