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 21. februar 2021, kl. 19.00-21.30
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (referent)

Niels Henrik Jensen
Dagsorsorden:
1. Opgørelse over to projekter.
Regnskab opgjordt: Buget 800.000(ex. Moms), total har projektet kostet: 517.254kr
Råvandsledning: Del at råvandsledningen fra Krattet er blevet udskiftet, udgifter hertil: 115.573kr
2. Generalforsamling – hvad gør vi?
Udsætter GF til forsamlingsforbuddet er på min. 50 personer, derefter indkaldes.
3. Rødder i vandet på Kastanie Allé.
Aluminiums-anboringer giver anledning til lækage og risiko for at der kommer rødder i ledningen.
Niels Henrik Taler med Per(VVS) for at få et overblik og laver en plan over, hvad der kan gøres.
4. Driften skal i system – hvordan griber vi det an?
Martin og Niels Henrik laver en plan.
5. Ledningsregistrering – forslag til ny ordning
I dag er der elektronisk registret hos Geopartner. Kortmaterialet er ukomplet og af tvivlsomt kvalitet,
endvidere vurderes de at tage en høj pris for ydelsen.
Ikast vand kan muligvis klare opgaven. Niels Henrik forhøre om hvad der vil koste og får lidt mere
konkret information om hvad de kan tilbyde.
Det er vigtig at vi får en løsning der kan flyttes til en anden udbyder, hvis vi ønsker at gøre det i
fremtiden.
6. Kontrol af målere
Der arbejdes på en plan over hvordan vi griber det an.
7. Nyt fra kassereren
Regnskaber 2020 er stor set færdig, og der er lavet en oversigt over lønomkostninger(ønske fra generalforsamling)
Der har været 3 nye tilslutninger.
8. Nyt fra driften
Ønske regning udsendt på tilslutning når der begynder at blive bygget.
9. Evt.
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Opgørelse over vandforbrug i 2020, viser at vandspildet er nedbragt til ca. 7%, så der
skal ikke betales strafafgift til staten.
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