
Sletterhage	
Vandværk		
Andelsselskab	

	

	
Hjemmeside:	 www.sletterhagevand.dk	
Formand:		 Sven	Weel	Jensen,	Apollovej	88B,	Ørby,	8420	Knebel	 Tlf.:	86	15	46	81	
Sekretær:	 Troels	Moll,	Glentevej	14,	8660	Skanderborg	 Tlf.:	20	47	96	54	
Kasserer:		 Susanne	Grønvaldt,	Sletterhagevej	39,	Ørby,	8420	Knebel	 Tlf.:	86	35	69	09	

	

Referat af bestyrelsesmøde nr 2-2017: 

Afholdt den:  29. april 2017, kl 10.00 

Sted:  Apollovej 17, Ørby, 8420 Knebel 

 

Deltagere: Sven Weel Jensen, SW  formand 

Susanne Grønvaldt, SG  kasserer 

 Troels Moll, TM  sekretær, referent 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr 1-2017 
2. Siden sidst 
3. Generalforsamling 2017 
4. Ledningsarbejde ifm tilslutning af Capellavej 5 
5. Eventuelt og næste møde 

 

Ad 1:  Referat af møde afholdt den 5. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2: SW informerede om evt. nedlægning af den gamle vandværksbygning i forbindelse 
med, at der skal udføres ny vandtilslutning til Capellavej nr 5. Tanken er, at fjerne 
vandværksbygningen og flytte det rørarrangement, der fordeler vandet fra 
Helgenæsvand, til henholdsvis en ledning mod Ørby og en ledning mod Apollvej og 
Capellavej til en jordbrønd på østsiden af Sletterhagevej ved Apollovej / Capellavej. 
Det blev aftalt, at der efterfølgende tages kontakt til Peter Hvid og Mogens Vognsen 
for udarbejdelse af prisoverslag. 

Ad 3: Generalforsamlingen afholdes  som sædvanlig på Sandballegård pinselørdag kl 
10.00, i år lørdag den 3. juni. SW udsender indkaldelsen og SG står for det praktiske 
arrangement. 

Ad 4: Der henvises til punkt 2 m.h.t. efterfølgende afgørelse om, hvad der besluttes om en 
evt nedlæggelse af den gamle vandværksbygning. Bygherren på Capellavej nr 5 er 
startet på jordarbejdet, så han ønsker byggevand hurtigst muligt. Ved en opringning 
til Mogens Vognsen på mødet blev det aftalt at der udføres byggevand tirsdag den 2. 
Maj 2017.                                                                                                           
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Ad 5: Det blev aftalt at SW udarbejder oplæg til en investeringsplan for en periode af 3 til 5 
år. Investeringsplanen fremlægges på generalforsamlingen 2017  

Der er indkøbt en tablet og en PC til vandværket.  

 

:  

 Næste møde er ikke fastlagt. Der indkaldes efter behov.  

  

   


