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Mandag den 6. juli 2020 afholdte bestyrelsen møde. 

Deltagere: Kristian Jørgensen, Steen Rasmussen, Kim Skou og Steen Madsen 

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

1. Boringer på Pugholm 
2. Grundfos 
3. Lovliggørelse til kommunen 
4. Status til borgerne 
5. Generalforsamling 
6. Killian Waters 
7. DR 
8. Evt. 

Ad 1. 

Vi har jo forsøgt at få lodsejer til at anerkende vores lodsejeraftale, efter både Danske Vandværker og vores 
egen advokat, siger, at den er gældende. Endvidere har vi erfaret, at kommunen har holdt møde med 
lodsejer og Otterup Vandværk om ”vores” boringer. Vi har siden februar forsøgt at få lov til at komme 
videre dernede, og belært af historikken, så er vi nødt til at sikre, at vi har en skriftlig aftale, så det bliver 
meldt tilbage til de øvrige vandværker, som vi samarbejder med. Lodsejer har forsøgt at få os vandværker 
til at købe al hans jord dernede, men det må vi ikke ifølge lovgivningen, og vi har heller ingen interesse heri. 
Vi håber stadig på en mindelig løsning uden ekspropriation eller juridisk tovtrækkeri. SM er kontaktperson 
ift. de øvrige vandværker. 

Ad 2. 

Grundfos installationen har ikke virket i vores tid i bestyrelsen, men nu lader det til, at Grundfos måske har 
fundet en løsning. SR er tovholder herpå. 

Ad 3.  

Vi har modtaget et udkast til tilladelse, som indeholder en række krav, der ikke har hold i virkeligheden jf. 
vores rådgivere. Vi er dog i dialog med Envidan omkring en mulig løsning på nogle af disse krav, og så søger 
vi grundet ferie om udsættelse af høringsfristen hos kommunen. Samtidig er vi ved at undersøge, om vi 
vitterligt skal søge om byggetilladelse og landzonetilladelse til et midlertidigt anlæg. SM beder om 
forlængelse hos kommunen. 

Ad 4. 

Vi er enige om, at vi skal udsende en status til borgerne om, hvor vi står pt. og ønske god sommer. SM laver 
udkast hertil. 
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Ad 5. 

Vi skal så småt til at tænke i generalforsamling. Forventeligt kan vi godt afholde den slut september, men 
det afhænger stadig af udmeldinger ift. Corona. SM aftaler møde med MidtRegnskab, revisor og bestyrelse i 
forhold til regnskab, budget og takstblad. 

Endvidere skal vi have et oplæg til nye vedtægter klar, da de nuværende ikke er tidssvarende. Vi vil læne os 
op af de vedtægter, som Danske Vandværker foreslår, og SM laver oplæg hertil.  

En enig bestyrelse vedtog, at lønnen i Q2 skal være den samme som i Q1. Der forventes ikke et fald i 
opgaverne, snarere tvært imod.  

Ad 6.  

Killian Waters, her vil vi forsøge at få pengene retur for de to palletanke, da vi ikke har fået nogen 
vejledning, og det ej heller er relevant mere, når vores containeranlæg forhåbentligt snart er godkendt af 
kommunen. 

Ad 7. 

SM oplyste, at DR har rettet henvendelse for at høre om, hvad der foregår her på Nordfyn. Møde med DR 
er onsdag d. 8/7. 

Intet under eventuelt. 


