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6. november 2008 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 5. november 2008 
 
Til stede: 
 Peter Wolff – PW 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
& 
 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: 
 Karl Sall - KS 
 
 

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

 
2. Meddelelser fra formanden 

� PW orienterede om vores deltagelse i Dansk Vand Grand Prix 2008. Lokalmessen hos os 
forløb godt med ca. 75 deltagere, dog skulle Vandrådet have haft mulighed for en stand. PW 
& MM har været på besøg hos Øster Bjerregrav vandværk (ØBV). I ØBV har de etableret 
VLT styring af pumperne i deres boringer for at optimere elforbruget i oppumpningen. 
Omkostningen hertil var kr. 30.000,00 for to boringer. Det betyder at det PT ikke vil være så 
attraktivt en løsning for os. 

 
� En grundejer af to ejendomme har indgivet en klage til bestyrelsen over en afgørelse truffet 

af MM vedrørende betaling af ekstra tilslutningsafgift for de to ejendomme. PW gennemgik 
sagen for begge ejendommes vedkommende. PW pointerede at MM, i korrespondancen med 
grundejeren, har handlet i nøje overensstemmelse med oplæggene fra PW. Efter drøftelse, i 
bestyrelsen, besluttede en enstemmig bestyrelse, at der ikke i klagen er fremkommet 
oplysninger der kunne danne grundlag for en ændring af den trufne afgørelse om 
opkrævning af ekstra tilslutningsbidrag. Afgørelsen fastholdes. Grundejeren vil blive 
orienteret herom. 

 
 

3. Driftsrapport ved vandværksbestyreren – bilag 7 
MM gennemgik de udsendte bilag og besvarede de stillede spørgsmål. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 



4. Status for i gangværende arbejder 
Vi er nu gået i gang med udskiftningen af ledningsnettet i Grønvang og Godthåbsvej (den del der 
tidligere hed Enghavevej). Der er meget gravearbejde med skovl, p.gr.a. mange kabler på tværs. Der 
har hidtil været et enkelt uheld med en gammel stophane der gik i stykker under gravearbejdet. 
 
En forbruger på Clausholmvej har givet udtryk for manglende tryk i perioder. Der er nu monteret en 
logger der måler trykket ved indgang til ejendommen (lånt i ØBV). Den skal sidde i 24 timer. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 8 

MM kommenterede det udsendte perioderegnskab. Bestyrelsen besluttede at MM tager kontakt til 
Sparekassen med henblik på en forhandling af renten. 

 
6. Godkendelse af budget 2009 – 2013 – bilag 9 

MM gennemgik budgetoplægget. Bestyrelsen drøftede den fremtidige honorering af formanden, 
samt det fremtidige behov for mobiltelefon og bærbar PC til den fremtidige formand. 
 
Det blev besluttet at hæver rykkergebyrerne til kr. 100,00 (ikke momsbelagt) og gebyret for 
måleraflæsning til kr. 80,00 eksl. moms. Administrationsgebyret ændres til opkrævningsgebyr. 
 
Med disse ændringer blev budgettet godkendt. 

 
7. Godkendelse af takster 2009 – bilag 10 

Godkendt med de under pkt. 6 anførte ændringer. 
 

8. Prioteringsliste 2009 – 2013 – bilag 11 
Prioteringslisten blev godkendt med den tilføjelse at der i 2009 også udskiftes hovedledning i Rs. 
Hougårds Vej mellem Valdemarsvej og Vennelystvej. Årsagen hertil er at brandmyndighederne vil 
sløjfe en brandhane på strækningen og da der her bl.a. ligger eternit kan det være en lidt risikabel 
affære. 

 
9. Fastsættelse af dimension på jordledning 

Normen i vort forsyningsområde er Ø32 mm PE. Ønsker en forbruger anden dimension vil der i den 
konkrete situation ske en vurdering af ønsket. 

 
10. Ansvarsfraskrivelsesklausul – bilag 12 

Vort forsikringsselskab har forlangt at der udfærdiges en ansvarsfraskrivelsesklausul til vore 
erhvervskunder. Det er meningen at den senere skal indarbejdes i regulativet. 
 
Det udsendte forslag blev godkendt. Udsendes sammen med måleraflæsningskort. 

 
11. Fastsættelse af næste møder 

Næste bestyrelsesmøde er den 21. januar 2009 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54. Generalforsamlingen 
afholdes torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 hos Jacobsens selskabslokaler på Byvænget 9 (er 

reserveret) med bestyrelsesmøde kl. 18.00 samme sted. Bestyrelsesarrangementet finder sted lørdag 
den 7. marts 2009 (nærmere vil tilgå fra udvalget). Der er til dette arrangement afsat max. kr. 
7.000,00. 

 
12. Eventuelt 

MM orienterede kort om det kursus han lige havde deltaget i, at han havde været med til at oprette 
en ERFA gruppe for vandværksbestyrere, at FVD & DANVA etablerer fælles kursus tilbud i de to 
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foreninger, at der har været en 6. klasse på besøg fra Tirsdalens Skole og at der kommer en klasse fra 
Teknisk Skole i næste uge. 

 
Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 21. januar 2009 af 
 
 
 
 
 Peter Wolff    Palle Laugesen 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 


