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 24. August 2020, kl. 19.00-21.30, på Skype
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (referent)

Niels Henrik Jensen
Dagsorsorden:
1. Obligatorisk drift og vedligeholdelseskurser
Det er lovpligtig at der er mindst 1 på værket der har Hygiejne og drifts-kursus.
Martin og Bruno ønsker at deltage i kurset.
2. Overvejelser om fjernaflæste målere til udvalgte adresser
FN: Ved en investering på ca. 5800kr vil det være muligt at lave en lokal fjernaflæsning på
vandmålere der understøtter det. Dette kan implementeres ved de kommunale bygninger
hvor der har været manglende aflæsning og forbrugere der gentagende gange ikke har aflæst deres forbrug.
Bestyrelsen ønsket ikke at tilbyde fjernaflæste målere PT. Vil igen blive overvejet hvis det
igen viser sig at være problemer med aflæsning af forbrug.
3. Den kommende generalforsamling
24. September, planlægning i særskilt dokument.
Særskilt forberedelse i enkelte grupper.
4. Dahlsvej projektet
Sendes i udbud mandag 24-08-2020. Enkelte rettelser lavet på udbudsmaterialet, som vil
komme med før det sendes i udbud.
Indkomne tilbud vurderes d. 8-9-2020.
5. Status på oprydning og vedligeholdelse af udenomsarealer
Gamle vandmåler er solgt til skrot.
Ubrugte rør og fittings sælges hvis muligt.
Der arrangeres en oprydnings og planlægningsdag.
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6. Status fra kassereren
Vi betaler negative renter for indestående over 750.000kr.
Rate 2. for vand er indbetalt, så der er nu1,55Mkr på kontoen, det fremgår ikke at indbetalingen fra Ikast Energi, om de før manglende forbrugere nu bliver opkrævet.
Bruno vil bede om en detaljeret udskrift fra Ikast Energi.
7. Nyt fra driften
Flere stophaner har været utætte og er nu repareret.
Ved starten af Kragelundvej er det lavt ny rørlægning.
Råvandsledning er blevet kravet over af Studsgård Entreprenør, udgifter betales af skadevolder.
Plankeværk bliver snart malet.
8. Eventuelt
Det blevet foreslået at installere solcelleanlæg. Der er indhentet tilbud der er videresendt til
bestyrelsen.

Side 2 af 2

