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Referat af bestyrelsesmøde nr 2-2016: 

Afholdt den:  27. november 2016, kl 15.00 

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 1-2016 
2. Nyt regnskabsfirma 
3. Ny udstykning 
4. Forurening 
5. Beredskabsplan 
6. EVT indkøb af Optisk øje og PC til forbrugsregistrering 

 

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

Ad 2: Efter at Jette Kromand ønsker at stoppe som bogholder med udgangen af december 
2016, skal der findes en afløser/firma. Microwa fra Hammel har givet et tilbud på at 
udføre både finans- og forbrugsregnskab. Bestyrelsen ønsker selv at udarbejde 
forbrugsregnskab, og hvis det, ved en efterfølgende kontakt til Microwa vil vise sig, at 
de kun er interesseret, hvis de kan få begge regnskaber, blev det aftalt, at SW 
kontakter alternative lokale muligheder. 

Ad 3: 3.1 SW oplyste at der er rettet henvendelse til vandværket om en ny udstykning – 
Granlygaard, ca 22 nye grunde. SW har sammen med Mogens Vognsen og Peter 
Hvid udarbejdet et skitseforslag på ledningsføring i den nye udstykning og sendt det 
til bygherren. TM ønskede at bestyrelsen blev informeret/ inddraget på et tidligere 
tidspunkt, hvilket blev taget til efterretning. Der er udarbejdet 2 mulige 
ledningsføringer, der budgetmæssigt beløber sig til kr. 300.00,00 – 400.000,00 ekskl. 
moms alt efter hvilken løsningsmodel der bliver valgt.  
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Ad 4: 4.1 SW  oplyste at der ved rutinemæssig udtagning af vandprøver på Helgenæsvand, 
blev konstateret coliforme bakterier ved afgang fra rentvandstank. Der er  
efterfølgende foretaget tiltag for at fjerne forureningen, og der er den 25. November 
2016 udtaget nye vandprøver til undersøgelse.  Der afventes tilbagemelding fra 
Eurofins på resultatet af disse prøver og hvilke tiltag der skal foretages.                                                                                                            

Ad5: 5.1 TM oplyste at beredskabsplan for Sletterhage Vandværk er under udarbejdelse, 
og at TM forventer at kan udsende første oplæg til beredskabsplan til bestyrelsen i 
uge 48 eller 49. 

.Ad6: 6.1 Det blev drøftet om vandværket som en forbrugerhjælp skal indkøbe et ”optisk 
øje” fra Kamstrup, hvorved man ved en midlertidig montage på en vandmåler i en 
nøjere defineret tilbageliggende periode ned til time og minut interval kan aflæse 
vandforbruget. SW kontakter Kamstrup for en demonstration på stedet. 

 6.2 I samme forbindelse blev det besluttet at indkøbe en PC til brug for indsamling og 
opbevaring af forbrugsregistreringer. SG og SW koordinerer indkøbet. 

 

.  

 

 Næste møde er ikke fastlagt. Der indkaldes efter behov.  

  

   


