Vantore Tågense Vandværk
Bestyrelsesmødereferat
Tid/sted: onsdag den 17. februar 2021 kl. 19.00 – hos Uffe.
Deltagere:

René Holmblad
Hans-Jørn Klausen
Uffe Jensen
Med god afstand 

Referent:

René Holmblad

Mødedagsorden:

1) Godkendelse af generalforsamlingsreferat og sidste referat
Punkter fra sidste møde afventer stadig:
-

Referat godkendt fra 9. juli, afventer endelige underskrifter, med til næste
møde.
Generalforsamlingsreferat samt referat fra oktober 2020 afventer endelige
underskrifter.

René sender alle referater til Hans Jørn for udskrift, herefter lægges referater i
vandværket for underskrift.

2) Ny generalforsamling
Vi udsætter vores generalforsamling 2021 til afholdelse efter sommeren hvor
forsamlings restriktionerne vedr. COVID19 forhåbentligt er blevet lempet.

3) Orientering fra formanden
Der har været en elektrisk overgang i pumpe nr. 3. på vandværket. Pumpen er
nu frakoblet af elektriker og skal udskiftes.
Der blev ved frakoblingen konstateret at pumpe nr. 3 ikke havde selvstændig
gruppetavle styring. Dette ændres så en ny elektrisk fejl ikke skaber et større
nedbrud på vandværket.
Vores pumpe nr. 3 er en forholdsvis stor pumpe, men en ydelse på hele
28m3/timen, hvor ydelsen på vores pumpe nr. 2 bare ligger på 10 m3/timen.
Firmaet Vandteknik er på sagen og undersøger om pumpestørelsen skal
fastholdes eller om en mindre pumpe kan anvendes.
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Vandpris 2021
Vi har i en længere periode diskuteret om en regulering af vores vandafgift pr.
m3.
Vores faste udgifter i forbindelse med servicen på vandværket og stadig større
krav om detaljerede vandanalyser sætter vores nuværende indtægtsniveau
under pres. Vi ser især at udskiftningen af vores filtre på vandværket bliver en
stor, men også nødvendig, udgift på vedligeholdelsesbudgettet.
Vores nuværende pris ligger på 3,75 kr./m3.
Vi hæver derfor prisen med 2,- kr./m3 til 5,75 kr./m3.
Med denne regulering ser vi en indtægtsstigning på omkring kr. 80.000 100.000.

4) Evt.
Ønske om alle vores referater kommer på vores hjemmeside.
Takstblad vedr. vandpriser skal også på hjemmesiden.
Tak for roligt møde, Vantore 17. februar 2021.

----------------------------Hans Jørn Klausen

----------------------------René Holmblad

----------------------------Uffe Jensen
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