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Rinkenæs 
Vandværk                
 

 
Dato: 9-6-2022 kl 19:00 

 
Sted: Rinkenæs Vandværk    

 

Indkaldt af: Peter Bo Christiansen Mødetype: Bestyrelsesmøde  

Referent:  Kennet Thorsen   

Deltagere: Peter Bo Christiansen, Kennet Thorsen, Bjarne Vest, Benny Bladt, Peter Schnuchel, Anders Moseholdt 
Torben Schütt, Lars Hansen 

  

 - 

 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst 
Punkt 2. Takstblad er godkendt – fast afgift bliver 320 kr. hvert halve år 
Punkt 3. Døde ledninger – ledning ved Kirkebakken skal lukkes – da der ingen forbrug er Anders er 
ansvarlig 
Punkt 9. Action på denne vurderes senere. Kennet / Anders laver flyvers hvis fjernvarme kommer i 
nærheden af vores rør.  

 
 

2. Evaluering af Generalforsamling 
Bordet rundt – alt ok – ifb. med generalforsamlingen. SMS var en god måde at få folk til at komme på. 

 
3. Gennemgang af udkast forretningsorden 

Peter C + Kennet arbejder videre med dette. 
 

4. Økonomi 
Konto 925156,22 kr stående på bankkonto- ikke så mange udgifter på vej ind lige nu – Reparationer: 
29834 kr Dalsmark – Kroløkke 19014,69 k, Stophane på Sejrsvej 7233 kr. Der har været reparationer for ca 
56000 kr. Budget og forbrug ligger vi overordnet inden for rammen. 

 
5. Orientering omkring vandværket 

Anders: Det ser ud til vi har fået bugt med lidt spild, pga. Relationer af brud spares der nu 1 m2 vand i spil i 
timen.  
 
Der er bygge møde onsdag med fjernvarmen. Der er gamle rør på  Vårhøj, Solhøj, Mørkhøj, Noget af 
Klokkevej – der kommer fjernvarmen først i august/sep 2023 – Udskiftning til nye rør diskuteret. Under 
alle omstændigheder er det så stor en investering af det bør komme med på generalforsamling. 

 
6. Løn oplæg 

Formanden 24000 kr pr. år 
Vandværkspasser  22000 kr pr. år 
Kasserer   30000 kr pr. år 
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Der kommer en del arbejde omkring fjernvarme – Peter S – aflønnes herfor med 2000 pr. måned så længe 
fjernvarme projektet pågår. 
 
Bordet rundt 
 
Hårfin balance omkring interesse (frivilligt) – Drift timer bør kompenseres – da det vil være i hvilket som 
helst drift selskab.  

 
7. Opmærkning af stophaner 

Alle hovedhaner er malet blå – så de er nemmere at finde – Benny /Anders / Kennet / Lars vil gerne gøre 
dette. 
Reference foto af private stophaner – Kennet arbejder videre med dette 
 

8. Fjernvarme – opmåling – kort – kontaktgruppe 
Anders + Peter deltager i møderne med Fjernvarmen 
Vi skal have opdateret vores kort så det bliver mere præcist – dette kan med fordel gøres når fjernvarmen 
alligevel graver op og nogle af vores rør måske bliver synlige Det er aftalt at Peter S laver notater og evt. 
tegning – Anders laver ”formular” til opgaven – Når oplysningerne skal skrives ind på det elektroniske kort 
deltager Peter S / Anders så data fra notater kan overføres og der ikke bruges unødigt tid på 
misforståelser. 
 
Der er nye lovkrav med alle ny etableringer af rør – disse to ting vil være et on-going projekt i tiden 
fremover. Der er afsat 15000 kr. til projektet i år. Vi skal forvente denne omkostning årligt i de næste år 
Kontakt gruppe fjernvarme – Anders, Peter C + S 

 
9. Eventuelt 

Kennet: Område mellem kirkegård og vandværks p plads – er fyldt med Japansk Pile Urt – jord fjernes og 
skiftes i samarbejde med Kirkegården og der etableres evt. græs så Japansk Pile Urth bliver nemere at 
bekæmpe 
Benny:  Vi skal have gang i processen med udskiftning af vandrør, (de 3 steder – se punkt 5) – det sættes 
på som punkt på næste bestyrelsesmøde  
 
 
 
Peter C – næste møde er den 23. september 17:30 / 19:00 
 
Møde slut kl 20:45 
 

 
 
 


