Engesvang Vandværk A.M.B.A.
Birkevej 18  7442 Engesvang  E-mail: mail@engesvangvand.dk  Telefon: 20 63 43 22  CVR nr. 32 72 48 41

Bestyrelses møde, Mandag den 15. juni 2020, kl. 19.00-21.30
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (referent)

Niels Henrik Jensen
Dagsorsorden:
1. De ikke registrerede forbrugere
Det er blevet undersøgt om der er registret målere på alle egendomme i forsyningsområdet eller om
der er anden vandforsyng end fra Engesvang Vandværk . Dette blev gjort ved en granskning af GIS kort
materiale, brugerregistreringer og BBR .
Der er fundet 6 forbrugere der ikke er blevet opkrævet for forbrug. Bruno har konstateret at er vandmålere på alle adresserne.
Der vil blive opkrævet betaling for et anslået vandforbrug på maksimal 3 år tilbage, som er almen praksis inden for vandbrancen.
2. Lækageindsats
Der er fundet 2 brud på Tjørnevej, der er blevet udbedret.
Arbejdet med nat-nedlukning og dataanalysering fortsæter når tiden tillader det.
3. Vandværkets udenomsarealer
Martin: Har fået tilbud på robotplæneklipper, det er vedtaget at bruge 26.000kr incl. Installation
Der vil blive lagt granit i stedt for græs på plateauet omkring vandværksbygningen.
Martin organisere at bygningen bliver fuget før uge 29.
Hegn mod øst planlægges at blive skiftet år 2021, materialeudgifter vil ca. være 30.000kr (930kr pr.
sektion), udgifterne deles med nabo.
Bruno arrangere at hegn mod Birkevej og hegn mod vest, males i år.
4. Oprydning i skur og vandværket
Gammel metal sælges
Der sættes hylder op
I forbindelse med installation af el til robotplæneklipper, etableres der også strøm i skuret.
5. Sommervagtplanen
Brune: Udarbejder en plan og kontakter Entreprenør og rørsmed.
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6. Opdatering på nødforbindelsen til Bording + Dahlsvejprojekt
Dahlsvej: Niras er i gang med at udfærdige udbudsmateriale. Dette materiale vil så fremover kunne bruges som skabelon til nye projekter.
Nødforbindelse til Bording: Niels Henrik har undersøgt sagen, og konklusionen er at Engesvang ikke har
vand til at forsyne hele Bording og at der også skal etableres en pumpestation. Dette vil blive en dyr løsning, som ikke vil blive i gang sat.
Da der er tale om en nød forbindelse, vurderes det, at det er acceptabel at der vil være begrænset vandmængde til rådighed og at forbrugere kan sparre på vandet, indtil kapaciteten er genetableret.
Niels Henrik ser på en simplere og billigere løsning.

7. Dato for generalforsamling
Generalforsamling vil blive afholdt d 24. september kl. 19.00 til 21.00
Niels Henrik kontakter den Gl. Biograf.
Mikal kontakter Christian Eggers vedr. ordstyre.
Niels Henrik kontakter Martin Eriksen, intern revisor.
Martin organiserer Brød, Øl og sodavand.
8. Kasserernyt
Der er ca. 1M kr på kontoen.
Dobbelt elektronisk godkendelse af faktura før betaling fungere fint.
Generelt er udgifter til service aftale steget.
Det overvejes og vi skal have ny revisor. Mikael mener ikke, at det er acceptabelt at der ikke kan udarbejdes specificeret regning på udført arbejde, herom er bestyrelsen enig.
Timesedler skal afleveres 1. uge i Juli.
9. Driftnyt
Anders Stenkær, Ikast-Brande kommune, har ansvaret for aflæsning af kommunens målere, han ser på
en løsning så de kan blive rettidig i fremtiden. Frank foreslår at vi tilbyder at installere målere der kan
fjernaflæses.
Karupvej 8 ønsker at blive tilsluttet. Det vurderes at der er tale om et landhus, der kan forsynes med
ø32mm stikledning. Der afregnes ifølge takstblad.
Mikael laver kredit note til Karupvej 1, for formeget betalt tilslutningsbidrag, beløb 2500kr.
10.
Evt
Næste møde er d. 24. August 2020
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