
Bestyrelses møde 3.12.2021 hos Orla

Tilstede var Otto, Orla, Sven, Michael, Lars, Martin og Carsten

Orla orienterer om det der er sket siden sidste bestyrelses møde.

Orla og Michael har været til møde med Folby vandværk vedrørende fremtidige nød ledninger
til de forskellige vand værker.

Priserne er sat i forhold til de enkelte værkers udpumpede mængder.
Der er fremlagt et tilbud på en ledning fra Vesterkjær til Foldby,  udført i 50 mm rør
pris ca. 134275 kr.
Der vil blive lavet et tilsvarende tilbud på en ledning fra Nilles Kro og til Foldby, men 
udført i en 90 mm ledning, anslået pris med forbehold på 150000 kr.
Stophaner , brønde og evt. pumpestationer betales af de respektive vandværker.
Røret vil blive udført som tomt rør med afstandsstykker for at forhindre stillestående vand fra de 
respektive værker.

Vedrørende tømning af slamtanken har det ikke med de nuværende vejforhold muligt at få en tilpas 
lille slamsuger ned til værket. Der arbejdes videre med dette.

Der er taget kontakt til LS Intertank der kan levere rent drikke vand i tilfælde af forurening eller ned
brud på værket.

Der er i bestyrelsen enighed om det bedste for en fremtidig udvikling af vand forsyningen i 
Skjoldelev Mødal Vandværk vil være at arbejde videre med en 90 mm vandledning fra Foldby 
vandværk til Nilles kro med en anslået anlægs pris for ledningen på Ca 150000 kr.

Rentvands tanken er synet og i orden, der mangler tømning af slamtank og gummilister samt 
udluftning af brønd husene.

Der ind skrives i beredskabs planen at der er en 80 mm studs i fordeler brønden for tilslutning af 
alternativ vandforsyning, hvis det bliver nødvendigt at, gøre brug LS Intertanks tilbud.
Franz bliver sat til at etablere en sådan studs.

Carsten meddeler at det først kan blive i Januar hpfi relæerne kan skiftes med hjælp af nød 
generatoren. 

Bestyrelsen godkendte det nye takstblad

Lars beretter kort at, værkets økonomi ser fin ud og holder budgettet


