
 

Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a. 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2018 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Driftsrapport fra vandværk: 
4. Status for igangværende arbejder: 
5. Økonomisk status  
6. Fastsættelse af næste møde  
7. Eventuelt  

 
Referat: 

Ad punkt 1:  Meddelelser fra formanden  

Efter mere en to måneder med sol, sol og atter sol, er vandforbruget blevet 
skruet kraftigt op til et meget stort dagligt forbrug. Vandværket har dog indtil nu 
kunnet følge med efterspørgslen, hvilket er meget tilfredsstillende.  

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad punkt 3:  Driftsrapport fra vandværk: 

De sidste to måneder har som sagt været præget af et stort forbrug som toppede 
i uge 30 hvor der blev udpumpet 1475 m3. Til sammenligning var forbruget i uge 
fire kun på 273 m3. Den gode nyhed er at pumperne har fulgt fint med 
efterspørgslen. Samtidig fortæller den seneste analyse, at vi har vand af meget 
fin kvalitet.   
 
På Grundvandgruppens møde den 12. juni blev der dog peget på et lidt højt 
indhold af Arsen i en af vore boringer. Dette problem er foreslået løst ved at 
sammenkoble vandværket på Ebeltoftvejen med boring 3. Dette arbejde, som 
skønnes at andrage kr. 40.000, vil blive igangsat hurtigst muligt.  

To huse på Pilevej forsynes med vand via en hovedledning som fra begyndelsen 
er temmelig uhensigtsmæssigt lavet. Kort fortalt følger hovedledningen her ikke 
den normale praksis (nedgravet i rabatten af områdets veje) men er trukket 
tværs over naboernes grunde.  

Denne uhensigtsmæssighed vil der blive rettet op på i løbet af de næste to 
sæsoner, og arbejdet – som kommer til at bestå af et antal etaper - forventes 
igangsat i løbet af oktober/november måned.     



 

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

Installation af de resterende 120 elektroniske vandure er påbegyndt og forventes 
afsluttet inden årets udgang. 

Den reviderede Forretningsorden for bestyrelsen blev vedtaget 

Det er tid at igangsætte arbejdet omkring Generalforsamlingens beslutning om:
  Forslag til tillæg - til Fællesregulativet - vedr. stophaner. 

Forslaget vil blive fremsendt til bestyrelsens godkendelse 

 

Ad punkt 5:  Økonomisk status  

 Vandværkets økonomi er god, med kun et par (kendte) skyldnere.  
I øvrigt intet at bemærke. 

 

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 13. oktober kl. 10:00  

 

Ad punkt 7: Eventuelt  

 
 


