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Fredag d. 12. juni 2021 afholdte bestyrelsen møde. 

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

Fraværende: Ingen 

Generalforsamling 

Vi gennemgik de praktiske opgaver forud for GF, så vi er klar til generalforsamlingen. Vi besluttede at 
fremlægge både regnskabet for 2019 og 2020. 

Belægning nuværende vandværk:  

Der blev truffet beslutning om at få lavet en mere vedligeholdelsesfri løsning end de nuværende fliser, og 
det er tjekket af med kommunen, at vi ikke skal søge om tilladelse hertil. Steen vil forestå dette projekt 
med hjælp fra ekstern part, og tanken er, at fliserne skal tages op, og så skal der ligges dug og perlesten i 
stedet for. Dette vil lette arbejdet med tilslutning af den nye ledning og fremtidig renholdelse af ukrudt 
omkring vandværket. Hvorvidt der også vælges at sløjfe græsset og erstatte med dug og perlesten vil bero 
på en vurdering sammen med ekstern part. 

Valg af leverandør til container, boringsbestykning mv.: 

Sammen med EnviDan blev de to indhentede tilbud gennemgået. Beslutningen blev at leje en container for 
et år hos Kemic, og at de samtidig står for boringsbestykning mv. 

I forhold til, at vi gerne fremadrettet vil undgå at fortsætte med containeren, så skal vi have indsamlet et 
par tilbud på renovering af vores nuværende vandværk. Specielt trænger vores filtre, beluftning og 
skyllepumpe til udskiftning/modernisering, ligesom en generel indvendig ”opfriskning” af afskallet murværk 
mv.. I forhold til, om vi skal være en ny SRO løsning eller nøjes med en PLC løsning, så vil vi her gerne have 
et par tilbud mere på en ny SRO løsning. Især da vores nye indvindingstilladelse på Pugholm kan indeholde 
krav om elektronisk pejling mv..  

Køb af de to matrikler på Pugholm: 

Købsaftalen blev underskrevet og sendt til advokaten, så nu mangler der blot underskrift fra sælger og 
tinglysning. 

Ledningsføring: 

SR oplyste, at der er overset en lodsejer i forbindelse med ledningsføringen ved en fejl, og EnviDan er 
orienteret herom, så dette kan blive bragt i orden asap. 

Tørresø: 

I forhold til en fremadrettet leverance til Tørresø Vandværk, så orienterede SM om, at der har været 
afholdt møde med Line Markert fra Horten advokater forud for et møde med Nordfyns Kommune. Dette 
for at blive klædt på til at lave det bedste oplæg til Tørresø, der sikrer vores forbrugere bedst muligt. Med 
anbefalinger fra Line og efter orientering af Nordfyns Kommune er der fremsendt et tilbud om levering af 
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vand til Tørresø. Vi er i bestyrelsen enige om, at det er rimeligt, at Tørresø er med til at bidrage til 
investeringen på Pugholm, og dette afspejles i tilbuddet. Vi afventer at høre fra Tørresø. 

Referat: 

Steen Madsen 

 


