
Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj. 2022 
 
 
Dagsorden 
1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
2.    Ansvarsområder: 

a. Formand 
b. Næstformand 

 c. Kasserer 
3.   Driftsleder, rapport 
4.   Vandkvalitet 
5.    Råvandsledning     
6.    Plan B 
7. Regnskab – Såfremt modtaget fra revisor 
8. Grøn energi 
9. Næste møde 
  
 
Til stede: 
Orla Zinck (OZ), Kim Sorgenfri (KS), Max Engelberth (ME), Erling Jensen (EJ), Anders Pedersen (AP). 
Fraværende: 
Jeanette Møltov Jepsen (JMJ) 
 
 
1. 
 
Så kan vi endelig mødes igen. 
 
Siden sidst har det mest været tilslutninger af nye kunder samt flytning af kunder fra lavtryk til 
højtryk, hvilket ses af regnskabet. 
 
De der er kommet på højtryk har virkeligt kunne mærke forskel og virker ligefrem lykkelige. 
 
Gyvelbakken (højdebeholderen) er også endelig lukket og afbrudt ved sandbakken. 
Højdebeholderen er nu lukket. 
 
Grundet udbuddet til den nye råvandsledning har Kim forsøgt at holde udgifterne nede, således vi 
ikke fik brugt pengene til andet. 
 
2. 
 
Årsregnskabet gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
 
3. 
 



Ledningsnet og værk.  
 
Lækagesøgning: 
 
Vores natforbrug ser generelt meget flot ud. 
I weekender stiger det dog en del. (utætheder hos forbruger) 
 
Højtryk: 
Intet nyt. Lavtryk: Intetnyt 
Andet: 
Intet Nyt 
Udendørs areal/slambassin. 
Ingen nyt 
 
Opkrævningssystemet har desværre meldt sig som ikke fungerende på de windowsplatforme, vi 
skal derfor over på nyt system og jeg vil mene at Microwa er det bedste tilbud pt. (PS: systemet er 
fra 1994 og løbende videreudviklet, men kan desværre ikke køre på det nye Windows.) 
Det blev vedtaget at benytte tilbuddet fra Microwa. 
 
 
4. 
Alt er godt, vi har stadigt rigtigt godt vand. Se venligst seneste nye prøver på hjemmesiden. 
 
 
5. 
Vi har kun modtaget et tilbud på ny råvandsledning. 
Dette var langt højere end budgetteret. (Dette på trods af at dem der havde hjulpet med at 
udarbejde materialet til budgettet også var dem der gav tilbud). 
 
 
Kim har nu hentet priser hjem direkte fra de forskellige entreprenører, for at se hvad priserne 
bliver hvis vi selv styrer (og tager risikoen). 
Dette giver tilsyneladende en kraftig prisreduktion.  
 
Derfor har bestyrelsen besluttet selv at foretage koordinering og planlægning af arbejdet med at 
få ny råvandsledning.  
 
 
6. 
Udkast til plan B modtages 1. juni, og vil herefter blive gennemgået inden forventet fremlæggelse 
på generalforsamlingen.  
 
 
7. 
 



Gennemgang af regnskab i forbindelse med udbud. 
 
Opkrævninger: 
Samlet udestående: 70.000 Kr. (rykker sendes ud) 
 
Likviditet d.d.: 3.158.408 Kr. 
 
Samlet forbrug år 2020: 60.947 m3 (2018: 61.154 m3)  
 
Opkrævninger for 2020: 

1. Halvår: 1.169.669,15 Kr.  
2. 2. Halvår: 1.138.264,70 Kr. 

 
Der er fra 2020 til 2022 kommet 20 nye kunder til vandværket.  
 
 
 
8. 
Punkt GRØN energi 
 
Erling laver undersøgelse om der skal / kan opsættes solceller for at se om vi evt på sigt kan finde 
en driftsbesparelse. 
 
 
 
9. 
Kommende Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er lørdag den 30/7. 
 
Der skal være rullepølse madder på generalforsamlingen. 
 


