
Bestyrelses møde  d 26-06-2019 

 

Bestyrelsesmøde på Nilles Kro 

Tilstede var Orla Lars Otto Sven Rene Martin og Carsten. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 28-3-2019 blev gennemgået og godkendt. 

 

Der er tilsyneladende ikke lagt nye referater op på hjemmesiden selv om de er sendt til Web 

masteren, men det kan skyldes der er gang i et nyt forum og det er frivilligt arbejde. 

 

opdatering af sidste bestyrelsesmøde : 

1) 

Lars har oprettet et nyt telefon abonnement til opsamling af data fra vandurene og det blev besluttet 

at de steder der er ringe dækning må Carsten efter eget ønske indkøbe og sætte antenner op ,de kan 

forstærke signalet. 

2) 

På sidste møde blev det besluttet at tage et tilbud hjem på ny pumpestyring. 

Dette blev gennemgået og det blev vedtaget at gå videre med at købe dette system, vi blev også 

enige om at få en gennemgang med leverandør og Sven og Martin ville gerne deltage i denne 

gennemgang. 

3) 

Orla deltog i Møde og generalforsamlingen i Faurskov vandsamarbejde hos kommunen og det er 

blevet besluttet at deltage i samarbejdet dette dog under protest 

Det er et stort område vi dækker og yderligere  er der en privat boring i vores 

vandindvindingsområde. 

4) 

Carsten gav status af digitalisering og GPS  logning af ledningsnettet samt af data lagring hos Aura 

dette er for at få et så komplet kort det er muligt til brug i Ler dette arbejde forsættes fort løbende 

5) 

det blev besluttet at få sat skilte på alle stophanerne der er i fordeler brønden hos Sten og Betina 

6) 

Eurofinns har udsat prøvetagning da de har været udsat for et hackerangreb i deres edb system 

7) 

Der er ikke konstateret nævneværdigt tab på lednings nettet efter de nye vandure er sat i drift 

8) 

Otto gav status på projektet i graven Der mangler omkobling hos Stein og den gamle ledning hos 

Kristian skal blændes af 

Projektet løb op i 87000,- kr. 

9) 

Efter tilslutning af Vandsamarbejdet skal der rettes i takstbladet og der er enighed i bestyrelsen at 

der afregnes efter kubik meter, 

Der vil dog blive undersøgt om der for erhvervs kunder er mulighed for refusion eller fradrag, men 

det er op til den enkelte forbruger at sørge for dette. 

10) 

næste bestyrelses møde hos Sven torsdag den 19 september 2019 

 

PVA bestyrelsen 

Sekretær Sven Due 


