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Søndag den 1. marts 2020 afholdte bestyrelsen møde. 

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

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

1. Borgermøde 5. marts 
2. Målere 
3. Ansøgning til kommunen 
4. Lodsejer på Pugholm igen? 
5. SMs fortsatte ansættelse som vandværkspasser 
6. TV2 Fyn 
7. Evt. 

Ad 1. 

Vi gennemgik slides til mødet, program og praktisk. Henrik Boesen og Mette Højby fra Nordfyns Kommune 
kan ikke deltage pga. andre arrangementer. Fyens Stiftstidende har meldt deres ankomst med to mand. 
Ellers er alt på plads til mødet, og SM bestiller lister til indskrivning ved administrator. 

Ad 2. 

Efter et møde med vores to VVS’ere, så er beslutningen at få kortlagt vores målertyper og placeringer 
fuldstændigt. Herefter vil vi lave en plan for udskiftning efter stikprøveprincippet. SM varetager denne 
kortlægning ved at gå fra hus til hus. Stikprøveprincippet giver os mulighed for at sprede 
likviditetsbelastningen ud over en større periode, ligesom vi vil kunne overholde lovgivningen i forhold til 
udskiftning eller godkendelse af nuværende målere. Det er fortsat planen på sigt, at alle kommer over på 
fjernaflæste målere. Vi har også besluttet ikke længere at flytte brønde ud til skel, medmindre der er en 
god grund til det.. 

Ad 3.  

Vi har jo besluttet at efterkomme kommunens ønske om en ansøgning omkring vores projekter i plan B i 
handlingsplanen, selvom vi mener, at vi ikke laver noget, som kræver en ansøgning. Den ansøgning er vi 
næsten i mål med. Vi mangler nogle få tal, som SNR vender tilbage med. SM vender med Jørgen, så vi kan 
få lavet de sidste rettelser og fremsendt til kommunen. 

Ad 4. 

Vi har jo en udfordring med, at nuværende lodsejer ved Pugholm ikke anerkender vores aftale. Vi blev enig 
om at prøve af dialogens vej endnu engang. SM spørger derfor Camilla fra Otterup Vandværk, om hun vil 
med ud på et personligt besøg hos lodsejer. Såfremt hun ikke ønsker det, så prøver SM selv.  

Ad 5. 
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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.  

TV2 Fyn vil gerne lave en historie om vores projekt på kildepladsen og også en live fra borgermødet. Det vil 
vi gerne medvirke til sammen med vores rådgiver, og det bliver meldt tilbage til TV2 Fyn. SM har ansvaret. 

Ad 7. 

SM oplyste, at vi nu har fået en nordfynsvand mail, hvor kommunikationen fremadrettet kommer til at 
foregå fra. 

 


