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Medlem:
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Medlem:

Steen Madsen
Steen Rasmussen
Kim Skou Rasmussen
Søren Vindfeld Nielsen
Ena Måhr
Bjørn Stokholm
Ole Nielsen

Udskiftning af målerbrønde i forbindelse med skift af målere
Vi bliver nødt til at undersøge, hvordan opsætning af målere/målerbrønd ved skel er blevet forvaltet mht.
betaling i perioden 2010 og frem.
Vi tager endelig beslutning om betaling for målerbrønd på baggrund af en nærmere undersøgelse af
historikken for denne periode. Ena gennemfører dette ved at tage kontakt med bestyrelsen frem til
slutningen af 2019, de involverede VVS’ere og dokumenter fra perioden.

Forretningsorden mv.
Steen M udarbejder udkast til forretningsorden på baggrund af:




Danske Vandværkers skabelon
Udvalgte eksempler fra andre vandværker
Input fra generalforsamlingen

Derudover udarbejdes udkast til ansættelseskontrakt for anlægspasser og for ekstraordinære opgaver i
forbindelse med større projekter. Forretningsordenen skal også afspejle de erstatninger, der skal ydes til
lodsejere på grund af restriktioner omkring vores boringer.

Ny revisor
Det bliver nødvendigt at finde en ny ekstern revisor til 2022-regnskabet, da Steen Søgaard på grund af
stigende arbejdsmængde ikke ønsker at fortsætte revision af blandt andet Nordfyns Vandværk. Steen M
rådfører sig med Maria, Midtregnskab om muligheder.

Nedlukning af de gamle boringer ved Agernæs
Vand Schmidt vil kunne påtage sig denne opgave. En anslået samlet pris vil være af størrelsesorden 40.000
kr. minus et mindre beløb i form af værdi af huse over boringerne, samt pumperne.
Spørgsmålet om boringerne forventes imidlertid fortsat at være åbent det næste års tid. Men vi skal snarest
have undersøgt, hvor længe 25 m – restriktionerne omkring boringerne skal opretholdes. Det har betydning
for den årlige erstatning til de berørte lodsejere. Det sørger Steen M for.

Møde med Vand Schmidt
Vand Schmidt har gennemført renoveringen af vores filtre i løbet af efteråret 2021 og har derigennem fået et
godt kendskab til vores vandværk. Vi har aftalt med Stig Grønvold, at han deltager i vores næste
bestyrelsesmøde og giver et oplæg til tiltag for forbedring af kvalitet og forsyningssikkerhed på både kort og
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langt sigt. Herved forventer vi også at få nogle input til besvarelse af den stillede opgave fra Nordfyns
Kommune vedrørende forsyningssikkerhed.

Udvidelse af §3-området på Pugholm (naturbeskyttelse)
Nordfyns Kommune har fremsendt meddelelse om udvidelse af det eksisterende §3-område på Pugholm.
Udvidelsen omfatter ca. 2500 m2. Vi tager dette til efterretning og foretager os ikke yderligere.
Det berørte område fremgår af kortskitse, som indgår i referat fra mødet den 15-03-2022.

Øvrige – orientering


Steen R har deltaget i konference om beskyttelse af grundvand. Den seneste revision af
drikkevandsbekendtgørelsen stiller sig anderledes til metabolitter af pesticider end tidligere udgaver
af bekendtgørelsen. Herunder til vores primære ”hovedpine” i forbindelse med boringerne ved
Agernæs: Desphenylchloridazon. Derudover er der andre regler for dispensation for overskridelse af
grænseværdier for disse under opsejling.

Næste møde
04-05-2022 kl. 15:00 hos Steen M.
Stig Grønvold, Vand Schmidt deltager
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