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 16. novenber 2020, kl. 19.00-21.30
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (referent)

Niels Henrik Jensen
Dagsorsorden:
1. Projekter
Dahlsvej: Arbejdet er afsluttet.
Det er gået godt. Stophaner var svære at finde. Næste gang skal vi have styr på hvor stophaner er
placeret, før der begyndes at grave.
Det er blevet valgt at lave separat afregning fra entreprenør og VVS-arbejdet.
Entreprenør: Gennemgang er lavet. Ekstra regninger er rimelige og godkendte. Afregnet og betalt.
VVS: Mangler regning og afregning.
Der vil blive lavet et overskueligt opstillet regnskab, når tallene forelægger .

Reparation af råvandsledning fra Krattet – en sag der foldede sig ud. Der flere interessenter der er
skal betale for hver deres del.

2. Fortælling fra Martins kursus ved Danske Vandværker
Driftskursus: Rigtig godt og lærerigt kursus. Som alle i bestyrelse kunne have glæde af.
Der er en fra bestyrelsen der skal have et hygiejnekursus.
3. Vedtagelse af budget og takstblad 2021
Budget gennemgået og godkendt.
Takstblad gennemgået og godkendt.

4. Beslutning om solceller på taget
Begrundelse for projektet: 1. Bruge nogle af de penge der står på kontoen. 2. Vise en grønne profil.
3. God investering.
Vedr. punkt 3. Frank: Har lavet forbrugskurver, så man kan se forbruget fordelt på time basis, da det
bør være sammenhæng mellem produktion og forbrug. Der blev stillet tvivle om den brugte data var
korrekt. Niels Henrik tjekket data og laver et elforbrugsudtræk for 2019.
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Når der er sikkerhed om validiteten af data grundlaget, vil Frank kontakte CO2Pro for at få uddybende forklaring på det fremsendte tilbud.
Beslutning udsætter.

5. Status fra kassereren
Gamle målere se solgt til skrot for 9000kr.
Der har været 3 ny tilslutninger.
6. Nyt fra driften
Der er brugt meget tid på Dahlsvej projektet.
Råvandsledning er stadig overgravet men ny er på vej, se punkt 1.
Ubrugte rør og fittings sælges hvis muligt.
7. Evt.
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