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Mandag den 17. februar 2020 afholdte bestyrelsen møde. 

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

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

1. Borgermøde 5. marts 
2. Status på Pugholm 
3. Udskiftning af målere 
4. Sag om vandtyveri 
5. Orientering om Karen 
6. Økonomibriefing 
7. Grundfos 
8. Budget for 2021 og regnskab for 2019 
9. Evt. 

Ad 1. 

Forsamlingshuset er booket. Der er styr på referent. KSR aftaler salg af øl/vand med forsamlingshuset, og 
står for folk til deltagerindtjek. SM medtager projektor og KSR undersøger, om der er lærred. Vi starter kl. 
18.30, og der sendes invitation ud på FB, til alle med mail og på vores hjemmeside. Udkast til invitation 
laver SM i uge 8. Vores ordstyrer har meldt afbud pga. alvorlig sygdom i nærmeste familie og KSR forsøger 
at finde en ny dygtig og uvildig person. Briefing af Jørgen DVN og Vandnatur ApS- v/Karen Damgaard 
Hansen står SM for. SM laver oplæg om bestyrelsens beretning, Jørgen laver oplæg om det tekniske ”under 
jorden” og Karen præsenterer visionen for fremtidens kildeplads.  

Henrik Boesen og Mette Højby fra Nordfyns Kommune vil blive indbudt, og ligeledes vil pressen være 
velkommen mod fremvisning af pressekort. Ellers er der kun adgang for medejere af Nordfyns Vandværk, 
og der kan ikke deltages gennem fuldmagt. Dørene lukkes, hvis det tilladte antal mennesker i 
forsamlingshuset nås. 

Ad 2. 

Vi har haft et godt møde med flere af de øvrige vandværker i området og er blevet enige om, at vi i 
fællesskab gerne vil have undersøgt vandkvaliteten og mængden af vores boringer, under forudsætning af, 
at vi har en tilladelse til prøveindvinding, en lodsejeraftale og en garanti fra kommunen om, at vi ikke kan 
blive pålagt at bruge vandet, mens vi forsøger at redde vores nuværende kildeplads. Pt. afventer vi svar på 
nogle vandprøver fra Vandcenter Syd, og de vil afgørende, hvad vores næste skridt bliver. På trods af flere 
rykkere til Nordfyns Kommune har vi endnu ikke modtaget den forlængelse af prøveindvindingstilladelse, 
som vi blev lovet allerede i oktober 2019. 

Ad 3.  
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Vi er blevet bekendt med, at mange af vores målere er alt for gamle, og at de skulle have været skiftet i 
2014. Derfor er vi nødt til at sætte turbo på denne udskiftning. SM inviterer vores to VVS-firmaer til et 
møde, hvor vi vil brainstorme på, hvordan vi får løst denne opgave hurtigst muligt. 

Ad 4. 

Vi har desværre kunnet konstatere at en borger har brugt vand, selvom måleren var pillet af ude på 
adressen. Fremadrettet bliver målere ikke pillet af, hvis der lukkes for vand. Til gengæld bliver der 
plomberet efter gældende regler. Den pågældende borger bliver politianmeldt for tyveri.  

Ad 5. 

Vi har nu fundet en person, som har kompetencer inden for design og etablering af naturnære 
beplantninger til infiltration i kildepladszoner, som er en del af vores plan B. Vi vil snarest holde et møde 
med Karen, og hun inviteres også med til borgermødet d. 5. 

Ad 6.  

SM gav en status over, hvordan økonomien ser ud fsva. angår plan B på nuværende tidspunkt. Det blev 
ligeledes diskuteret, hvad udskiftningen af de resterende målere kan forventes at beløbe sig til med vores 
nuværende viden. 

Ad 7. 

Der er desværre stadig usikkerhed omkring Grundfos pumperne, og hvorfor vi ikke kan se dem via SRO. SNR 
følger denne til dørs. 

Ad 8. 

Vi er ved at være klar til at få lavet udkast til regnskab for 2019, og her blev vi enige om, at vi skal mødes 
med revisor og administrator, når udkast til regnskabet foreligger. Dette specielt for at sikre, at regnskabet 
giver et retvisende billede af over/underdækning og afskrivninger. 

Budget for 2020 vil blive udarbejdet i forlængelse af det endelige regnskab for 2019. 

Ad 9. 

SNR havde talt med Anders Bay Thomsen, som ejer jorden til venstre for vandværket. Anders er ikke blevet 
kompenseret for den jord, som vandværket har brugt nogensinde. SM tager kontakt for at få dette bragt i 
orden. 

SM oplyste, at vi endnu ikke har fået en nordfynsvand mail, da leverandør har været sygdomsramt, og nu 
holder ferie. 

 


