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Referat fra bestyrelsesmødet den 9. april 2008 
 
Til stede: 
 Peter Wolff – PW 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Karl Sall – KS 
& 
 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde 
Referatet godkendt og protokollen blev underskrevet. 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden 

PW gennemgik i korte træk forretningsordenen og baggrunden for denne. Den udsendte 
forretningsorden blev godkendt og underskrevet. 

 
3. Meddelelser fra formanden 

PW orienterede om vandværksmessen, som JS og MM også deltog i. PW syntes at man godt 
kunne lade sig inspirere på den årlige messe. Det havde vi gjort, idet vi havde bestilt en 
aldersbestemmelse af vort drikkevand, ved hjælp af kulstof 14 metoden. Pris kr. 6000,00 
med en leveringstid på resultatet på 4 – 5 måneder. Omtalen af messen gav anledning til lidt 
debat om vandmålere og udviklingen inden for samme. 
 
PW havde fået en mail fra den ene af bilagskontrollanterne om valget til bestyrelsen. PW har 
svaret pr. mail med opfordring om at de mødes til en drøftelse af denne.  

 
4. Driftsrapport ved vandværksbestyreren – bilag 3 A & B 

MM gennemgik kort de to udsendte bilag og besvarede de stillede spørgsmål. M.h.t. 
prøvetagningssteder mente MM at det stadig ville være en god ide at få monteret 
prøvetagningshaner to steder på ledningsnettet. KS gav udtryk for at der skulle tages prøver 
flere steder på ledningsnettet, for at sikre kvaliteten. MM sørger for montering af 
prøvetagningshaner to steder i hvert vandværks forsyningsområde. Orienteringen taget til 
efterretning. 

 
5. Status for i gangværende arbejder 

To virksomheder har færdigmeldt monteringen af kontrollerbare kontraventiler. Resten skal 
være færdige senest den 25. april, som er sidste frist. PW spurgte til problemet med tryktab 
hos YX Energi. MM havde ikke fået henvendelse i sagen. Dette gav lidt debat om tryktabet i 



kontraventilerne. Emnet undersøges nærmere hos Danfoss/Niels Winther. (Danfoss/ Niels 

Winther oplyser på forespørgsel at tryktabet er i størrelsesordenen 0,2 bar – så der skulle 

ikke være problemer med monteringen af disse) 

 
Der blev orienteret om at beredskabsplanen er blevet rettet til og er lagt på hjemmesiden. 
Udsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Øvrige får den pr. mail. 
Etableringen af muren omkring rentvandsbeholderen på Gl. Clausholmvej er nu tilendebragt 
med et pænt resultat. MM planter nogle buske langs med indgangen således at der ikke 
kommer græs helt ud til kanten med risiko for faldulykker. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 4 

MM kommenterede det udsendte perioderegnskab og besvarede de stillede spørgsmål.. 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
7. Renovering af ledningsnet på Grønvang 

PW gennemgik sagen vedr. Grønvang og problemstillingen her. Sagen er sendt til høring i 
Vandværksforeningen. Efter at have modtaget svar herfra vil vi gå i gang med en 
forhandling med Ejerforeningen Grønvang, som vil være omfattet af renoveringen af 
ledningsnettet fra Landlystvej til Grønvang 31. De vil få ændret forsyningen fra Gimlesvej 
til Grønvang. 

 
8. Lønforhandling med vandværksbestyreren 

PW gennemgik det oplæg MM havde fremsat. Oplægget, om avisabonnement 
(bruttolønsordning) og 1. maj, 5. juni, 24. & 31. december gøres til hele fridage, blev 
godkendt. 

 
9. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde blev den 13. august 2008 kl. 17.00 med vandværkssyn. Der startes på Gl. 
Clausholmvej. Efter synet vil der blive serveret lidt mad inden selve bestyrelsesmødet. 
Indkaldelse med materiale udsendes p.gr.a. ferie først den 11. august 2008. 

 
10. Eventuelt 

KS havde været på besøg hos Kamstrup og set hvordan produktionen af målere foregik. 
Dette gav igen lidt anledning til debat om vandmålere – mekaniske målere contra 
ultralydsmålere og fjernaflæsning. PW mente ikke at behovet for fjernaflæsning var stort. 
MM oplyste i den forbindelse at der var en årlig besparelse på knap kr. 10.000/år ved ikke at 
skulle udsende aflæsningskort og modtage aflæsninger via nettet eller telefonen, så de første 
kr. 10.000 i afskrivningen af de nye målere ville være sparet i reducerede omkostninger. 
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Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 13. august 2008 af 
 
 
 
 
 Peter Wolff    Palle Laugesen 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 Karl Sall 


