
Bestyrelses møde 19-9-2019 

 

Hos Sven 

Tilstede er Orla Lars Carsten Otto og Sven 

 

Gennemgang af mødereferat fra sidste møde og dette blev godkendt. 

 

Orla fortalte under siden sidst, om status på den nye vandpumpestyring, tilbuddet blev gennemgået 

af leverandør, på værket, sammen med Martin og Sven, 

Der blev vedtaget en teknisk køreplan, der vil bringe mindst mulige drift forstyrrelser for 

forbrugerne. 

Start i uge 41 samt forudbetaling på 33% af prisen i forud betaling og resten ved aflevering. 

Der blev diskuteret om vi ville investere i et modem , der bliver sat et op i forbindelse med 

indkøring af den nye styring og vi vil så tage stilling til dette når vi har lidt mere viden om 

funktionerne. 

 

Lars og Orla vil tage til møde i vandsamarbejdet den 10/10-2019 omkring det nye takstblad. 

Der vil ikke blive sendt repræsentanter fra værket til vandsamarbejdes generalforsamling. 

 

Carsten giver info det nye LER der indføres fra 2023 og forordningen omkring grave 

entreprenørernes tilgang til det digitale ledningsnet kort. 

 

Orla, Otto  og Carsten deltager i et kursus der sætter fokus på pesticider samt indsatsplaner i tilfælde 

af forurening. 

 

Carsten har lavet et oplæg til et nyheds brev der vil give information omkring Favrskovs vand 

samarbejde , test af de nyeste stoffer der er blevet testet for og digitaliseringen af lednings nettet. 

 

Carsten vil lave laminerede mærkesedler til fordelingsbrønden ved Sten Og Betina. 

 

Der er ikke de store udsving på tab i ledningsnettet  

Eurofinns vil tage forbruger prøve hos Carsten 

 

den 12-11-2019 vil der være kursus  i brug af det nye digitale ledningsnet 

 

Det træ der har været oplageret ved værket er fjernet så man igen kan komme til den nye boring. 

 

Opfølgning af nye rør i graven: 

Otto giver status på arbejdet og fortæller at den aftale der er lavet med Stein, der selv vil lave grave 

arbejdet endnu ikke er opfyldt, så Stein får lige en henstilling om at få det bragt i orden så vi kan 

lukke den del af projektet.  

 

Lars beretter at der er ikke noget udestående med nogle af interessenterne og at der stadig er god 

økonomi i værket. 

 

Næste møder er sat til den 12-12-2019 hos Carsten klokken 18 30 hvor der vil være lidt til mave og 

hals. 


