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Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. 

Mødte: Frans Tange, Jens Rasmussen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard 

Afbud: Kristian Andersen 

 

Velkomst, mødet indledes med en besigtigelsestur på vandværket. 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning på besigtigelsen 

Der var enighed om at vandværket præsenterede sig pænt.  

Følgende ting blev drøftet, som kunne forbedres. 1) Plexiglas over filtre for beskyttelse mod 

nedfald i filterbassiner. 2) Råvandshus over de øvrige 3 boringer. 3) Elstik til brug for nød-

strømsgenerator. 

 

BESLUTNING 

Elstik er bestilt, de øvrige indgår i kommende planlægning af fremtidige renoveringer. 

2. Automatisk skylning 

Arbejdet blev først udført i juni og er ikke helt færdigt endnu på grund af ferie. Der er ble-
vet monteret lufttryksmotorer på ventilerne. Styringstavlen er blevet opgraderet. 
 
BESLUTNING 
Arbejdet er stort set afsluttet, den samlede pris beløber til t. kr. 224 

3. Termofotografering 
Det er ikke foretaget termofotografering i år, skal udføres i 2016 

 
BESLUTNING 
Taget til efterretning 

4. Vandråd / Nordfyns Kommune 
Der blev i foråret 2014 udsendt nyt regulativ, men det blev tilbagekaldt, da der var forhold 
i regulativet der ikke kunne godkendes. Ikke fremsendt nyt. 

 
BESLUTNING 
Taget til efterretning 

5. Målerbrønde ved skel 
Etablering af målerbrønde ved skel arbejdes der fortsat med. 
 
BESLUTNING 

Taget til efterretning 
 

6. Fjernaflæste målere 
Vi skal formentlig inden for det næste halve år have købt nye målere, og jævnfør beslut-
ning sidste år, vil det blive fjernaflæste, som monteres i målerbrøndene. 
 
BESLUTNING 
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Bestyrelsen blev præsenteret og orienteret om den ny måler fra Kamstrup, som kan fjern-
aflæses. Den enkelte forbruger kan tilkøbe fjernaflæsningsudstyr, så måleren kan fjernaf-
læses af forbrugeren. 

7. Udpumpningsanlæg 
Nyt udpumpningsanlæg er blevet monteret i foråret 2014 pris t. kr. 288. Anlægget har 
fungeret tilfredsstillende. Dog har det vist sig at pumpe 1 ikke har kørt lige så meget som 
de andre 3. Der har været service tekniker fra Grundfos, som konstaterede at en printpla-
de var stået af. Vi får en ny printplade monteret i uge 35. 
 

BESLUTNING 
Taget til efterretning 

8. Nødstrømsanlæg 

Kristian Andersen har talt med elektrikeren herom, elektriker har nødstrømsanlæg, der 
kan lejes. Der er pt. ikke fastmonteret stik for etablering af nødstrømsforsyning.  
 
BESLUTNNG 

Stik til brug for nødstrøms tilslutning etableres 

9. Boringer / kildefelt 
Mogens aflægger referat fra møde med Kommunen den 19. ds, om kildeplads undersøgel-
ser mm. 
 
BESLUTNING 
Mogens referrede fra mødet med Alectia og Kommunen. På mødet blev der fortalt om risici 

for sulfat og nitrat i vores boringer, som lå tæt på grænseværdierne. Vi bør derfor overve-
je nyt kilde felt, som formentlig skal findes syd for vandværket. Vores indvindings felt Går 
rundt om vandværket med en afstikker mod nordøst og sydvest mod Roerslev. 
Det blev besluttet at bestille en undersøgelse hos Rambøll med henblik på udpegning af 
nyt kildefelt. Papirer præsenteret på mødet medsendes referatet. 

 

10. Alternering af oppumpning fra boringer 
Mangler igangsætning. 
 
BESLUTNING 
Er i gangsat nu, skifter ved filterskylning, der foretages efter udpumpning af 1.500 m3. 
 

11. Vandanalyser 

Der har været en enkelt prøve, hvor der har været påvist coliforme bakterier ved 37o C, 
ved kontrolprøver er resultat ok. 
 
Prøve alle boringer for CGA 62826 og 108906 den 14-11-2014 
CGA 62826 <0.01 - 0.01 - <0.01 og <0.01 
CGA 108906 0.17 – 0.34 – 0.13 og 0.1 
Alle skal være <0.01 

 

Prøve boring 1 – 127.045 – pesticider den 21-05-2015 
Bentazon 0.054 (skal være <0.01) og CGA108906 (skal være <0.01) 
 
Drikkevands prøve den 4-11-2014 
CGA 108906 0.10 (skal være <0.01) 

 
Drikkevandsprøve den 17-06-2015 
CGA 108906 0.050 (skal være < 0.01) 
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BESLUTNING 
Taget til efterretning 

 

12. Tethys – kvalitetsstyring 
Igangsat 
 
BESLUTNING 
Mogens demonstrerede hvordan systemet virker. Taget til efterretning. 

 

13. Udenoms arealer 
Steen Rasmussen vil gerne have græsset omkring brøndende bliver halvhøjt af hensyn til vild-

tet. 
Der er lavet aftale med Anders Bay Thomsen om pasning af stykket vest for vandværket. 
 
BESLUTNING 

Taget til efterretning 
 

14. Årsrapport 2014 
Den reviderede årsrapport for 2014 gennemgås og ledelseserklæringen underskrives. 
I tilknytning til årsrapporten gennemgås og underskrives revisionsprotokollen. Årsrapporten 
udviser et underskud på t. kr. 1.250 mod et underskud sidste år på t. kr. 421. Underskuddet 
skyldes primært udgifter til omlægning af hovedledninger og etablering af målerbrønd til skel. 

 
BESLUTNING 
Årsrapporten blev godkendt og ledelsespåtegningen blev underskrevet. Revisionsprotokollen 
forelå ikke endnu, vil blive rundsendt, når revisor har fremsendt revisionsprotokollen. 
 

15. Budget 2017 og takstblad 2017 

Budget og takstblad fremlægges til godkendelse, alle takster er uændret. Budget for 2017 ud-
viser et underskud på t. kr. 241 mod et underskud på t. kr. 575 sidste år. Afskrivningerne ud-
gør i 2017 t. kr. 717. 
 
BESLUTNING 
Såvel budget som takstblad blev godkendt. 
 

16. Generalforsamling 
Afholdes tirsdag den 8. september 2015 kl. 19:00 i Vellinge Forsamlingshus. 
 
Dagsorden. 
 
Valg af: 
Bestyrelsen foreslår: Dirigent – Jens Rasmussen, valg til bestyrelse – genvalg af Frans Tange, 

Mogens Stougaard og Jens Rasmussen er på valg, intern revisor – genvalg af Kristian Iversen, 

bestyrelsessuppleant – genvalg af Kjeld Kramsbjerg Hansen og revisor suppleant – genvalg af 
Rikke Nørgaard.  
 
BESLUTNING 
Godkendt 
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17. Eventuelt 
Der skulle indkøbes et sæt håndbøger fra FVD til alle i bestyrelsen. 
Alle bestyrelsens medlemmer skal have monteret ny fjernaflæst måler.  

Referat: 

  

Mogens Stougaard 

Bestyrelse: 

 

      

Frans Tange  Jens Rasmussen  Mogens Stougaard 

Formand  Næstformand  Kasserer 

 

    

Palle Knudsen  Kristian Andersen 

  Afbud 


