
Orientering til medejerne af Nordfyns Vandværk 

Efter afholdt generalforsamling, sender den nye bestyrelse denne sommerhilsen til Jer medejere. 

Generalforsamling 

En lang og intens generalforsamling er gennemført, og referatet er under udarbejdelse og forventes offentliggjort 
snarest. Bestyrelsen har konstitueret sig, og kan ses på hjemmesiden. Ny generalforsamling i september 2021.  

Pugholm 

Aftalen om jordkøbet af de to matrikler på Pugholm er nu underskrevet af alle parter. Der er truffet beslutning om 
leverandør af containeranlæg, bestykning af kildeplads og SRO.  

Vi kigger ind i en større eller mindre renovering af vores nuværende vandværk og håber at kunne præsentere status 
på generalforsamlingen i september 2021.  

Vandsamarbejde 

Her er pt. intet nyt, om end vi har gentaget, at vi er klar til at fortsætte drøftelserne. 

Takster 

Vi arbejder intensivt med et oplæg til takster for 2022 efter tilkendegivelserne på generalforsamlingen, og har dette 
med på generalforsamlingen i september 2021. Målet er stadigvæk reducerede priser.  

Udskiftning af målere og Ø300 brønde 

Vi har brug for Jeres hjælp, for at vi kan gøre ovenstående på den bedste og billigste måde. Derfor vil vi bede alle Jer, 
som vi ikke har hørt fra endnu om følgende: 

Tag et billede af Jeres måler, se eksempel nedenfor. 

 

Hvis I har en målerbrønd, så mål diameteren. 

Hvis I ikke har en målerbrønd, så oplys placeringen af måleren. 

Send billede og enten b eller c til: sm1203@hotmail.com Hvis I har en fjernaflæst Kamstrup måler behøver I ikke 
gøre noget! 

Vi kommer til at kontakte Jer, som vi ikke har hørt fra, på mail og/eller telefon i nærmeste fremtid, så hold gerne øje 
med Jeres spamfilter. 

Vi håber meget på Jeres samarbejde i denne øvelse, da det vil styrke vores datamateriale, så vi kan få planlagt denne 
udskiftning af målere på bedste vis. 

Med ønsket om en god sommer, 

Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk  


