Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referat 17. oktober 2019
Torsdag den 17. oktober 2019 afholdte bestyrelsen møde.
Deltagere: Kristian Jørgensen, Steen Rasmussen, Kim Skou og Steen Madsen
Fraværende: Ingen
SM gav en kort orientering af, hvad der har stået i Fyens Stiftstidende og på Vores Nordfyn på nettet. Vi var
i bestyrelsen enige om, at vi ønsker at mane alle rygter til jorden og holde os til fakta. Vi melder ud, når vi
har en plan, og der er vi ikke endnu.
SM gav en kort orientering om overdragelsen til MidtRegnskab, og regninger bliver kørt på mandag. FAS er
blevet flyttet i skyen.
Bestyrelsen vil også have en gennemgang af vores nuværende ledelses- og kvalitetssystem, samt af vores
vandværk i forhold til fejl/mangler.
SM gav en orientering om, at Bogense Vandværk har installeret kalkknusere, og det synes den øvrige
bestyrelse var en kanon ide. Dog vil vi ikke arbejde videre hermed lige nu, da andre ting er mere
presserende.
SR gav en orientering om, at to andre fynske vandværker har fået en kulfilterløsning, og der blev foreslået,
at vi skulle forsøge at få adgang til deres erfaringer, priser osv..
Så snart vi i bestyrelsen føler os sikre på, at der er styr på administrationen og driften af vandværket, så skal
vi have taget fat på:
Orientering til de øvrige vandværker i kommunen om, hvor vi står
Undersøgelse af vores muligheder for at skaffe vand, der overholder lovens krav
Skal vi have udskiftningen af de sidste målere accelereret
Vedtægterne skal gennemgås
Beredskabsplan skal revideres
Snak med Peter VVS, Claus VVS, Peter Gør det rent og Christian EL ang. fremtid inden 31/12-19, TBD.

Beslutninger:
Kontakt Eurofins ift., hvad vi har af aftaler med dem, SM.
Have vores 3 tilladelser/dispensationer omkring juridisk afdeling hos Danske Vandværker i forhold til, hvad
vi er forpligtet til rent juridisk overfor kommunen, SM
Tal med Jørgen Krog fra DVN på mandag, SR og SM
Søge aktindsigt hos kommune og miljøstyrelse, SR
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