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Referat af bestyrelsesmøde nr 1-2017: 

Afholdt den:  5. februar 2017, kl 10.00 

Sted:  Sandballegaard, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel 

 

Deltagere: Sven Weel, SW  formand 

Susanne Grønvaldt, SG  kasserer 

 Troels Moll, TM  sekretær, referent 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr 2-2016 
2. Regnskab / bogholderi 
3. Udstykning Granlygaard - status 
4. Forureningssagen 
5. Beredskabsplan 
6. READY system / optisk øje / tablet og PC til forbrugsregistrering 
7. Eventuelt og næste møde 

 

Ad 1:  Referat af møde afholdt den 27. november 2016 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2: Årsregnskab for 2016 er ikke fremsendt til bestyrelsen. Modtagelse af regnskab fra 
Jette Kromand afventer. Det blev drøftet, om vandværket fremover kun skal have  en 
bankkonto, men det er efter mødet aftalt, i henhold til oplysninger fra Susanne 
Grønvaldt, at eksisterende konti bibeholdes. 

Ad 3: SW oplyste at der er fremsendt en revideret udstykningsplan for Granlygaard til 
Syddjurs Kommune. SW har haft kontakt til kommunen og afventer det videre forløb. 

Ad 4: SW  oplyste at der ved den sidste udtagne kontrolprøvning er konstateret 1 coliforme 
bakterie ved afgang fra vandværket og ingen i ledningsnettet, Dette betyder, at der 
lige efter Påske skal udtages en kontrolprøve mere. Vand & Tekniks gennemgang af 
rentvandstanken, der skal udføres i forbindelse med tilbygning til Vandværket er 
udskudt til efter prøvetagningen.                                                                                                            

Ad 5: Beredskabsplanen blev gennemgået. TM arbejder videre med planen for en snarlig 
færdiggørelse og fremsendelse til Syddjurs Kommune. 
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Ad 6: Der skal indkøbes en Tablet og en PC til vandværket. SW tager aktion. 

Det indkøbte READY system fra Kamstrup blev gennemgået.  

 

Ad 7: Den årlige indberetning af vandforbrug til Syddjurs Kommune er en periodeopgørelse 
fra oktober til oktober. 

.  

 

 Næste møde er ikke fastlagt. Der indkaldes efter behov.  

  

   


