
Bestyrelses møde 12-12-2019. 

Hos Carsten 

Tilstede er Orla, Lars, Carsten, Otto, Martin og Sven. 

 

Møde referat fra sidste møde den 19-9-2019 blev gennemgået og godkendt. 

 

Orientering siden sidst.  

 

Orla og Lars var til møde med kommunen omkring vandsamarbejdet og der blev skitseret en plan 

omkring forsyningssikkerhed hvor Folby vandværk kan komme til at spille en stor rolle som backup 

til flere værker, Folby vandværk har inviteret de berørte værker til møde om nærmere samarbejde. 

 

Orla, Carsten og Otto har deltaget i et kursus i håndtering af pesticider og udarbejdelse af indsats 

planer. 

 

Orla og Carsten har deltaget i et kursus hos Aura, dette gav nye værktøjer til dimensionering, 

placering og opmåling af nye linje føringer. 

Ler 2,0 begynder at komme på banen, det vil gøre entrepernørenes arbejde lettere i fremtiden. 

 

Orla har ansøgt kommunen, om en større indvindings mængde, så vi kan pumpe 33000 m3 vand op 

fremover. 

  

Opfølgning af ny pumpestyring : 

 

Carsten og Orla har demonteret den gamle og spændingsløse installation. 

Der tages kontakt til Morten, der har leveret den nye pumpe styring, for en optimering af trykket, 

samt mulighederne for SMS beskeder på et modem. Dette med henblik på at kunne få alarmer fra 

vitale dele på værket. For eksempel pumpe fejl, om låg til brøndene er lukket og evt. røg og 

bevægelses alarm i pumpe rummet. 

 

Den nye hjemme side blev gennemgået af Carsten og der var bred enighed om at det var en fin side 

der kan betjene interessenterne i mange år fremover, med de informationer og spørgsmål, der kan 

være omkring værket. 

 

Opfølgning af projekt graven. 

 

Orla vil tage en snak med de sidste forbrugere om at få afsluttet den del af gravearbejde de selv ville 

stå for, så der kan laves en afslutning på projektet med nye rør i den ende af Graven. 

 

Lars har fået det nye takstblad godkendt af kommunen, det indeholder også prisen på det nye bidrag 

til vandsamarbejdet. 

 

Næste bestyrelses møde er sat til torsdag den 6-2-2020 klokken 1900 hos Lars 

 


