Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde Bjergbymark vandværk
06 jannuar 2022

Deltagere:
Rasmus Andersen (ra)
Kirsten Dan Jensen (kj)
Mogens Larsen (ml)
Christian Røske-Nielsen (cr)
Niels Ulrik Jul Petersen (np)

1. Referat af bestyrelses møde fra den 02. december og 09. december 2021 godkendes.
2. Der er online møde med kamstrup med gennemgang af deres målere og forskellige
aflæsningssystemer. Det besluttes, at vi skal afsætte midler til, at udskifte samtlige målere til
målere med fjernaflæsning (multical 21)og at det for os bedste fjernaflæsningssystem er ”drive by”
(Køre forbi). Systemet fungere således at man skal køre forbi måleren, i en afstand på maximalt
100m, med en maximal hastighed af 40 km/t, for at aflæse måleren. Øvrige systemer bliver for
dyre for os grundet det store geografiske område vi dækker.
Abonnements pris det første år ca. 25 470,00 kr. herefter 13 018,00 kr pris pr måler 890,00 kr +
montering. Der indhentes tilbud snarrest opgaven er ikke uddelegeret.
3. Bank til trods for at vi nu skriver den 6/1-22 har vi endnu ikke fået adgang til vore konti i nordea,
dette skyldes udelukkende dårlig service fra nordeas side. kj kontakter spar nord, med henblik på
at skifte bank til dem.
Igangværende opgaver:
- tim har formateret vandværkets pc så alt er slettet. Skrivelse udarbejdet af tr har han ikke
besvaret. Det besluttes, at lade advokat Pouel George Larsen udarbejde skrivelse til tim.
- Notat om foræring af havetraktor til tim sendes med til advokat for udtalelse.tr
-Gratis vand til tidligere bestyrelses medlemmer. Det undersøges om vandværket har indberettet til
told og skat og om der er betalt afgifter.tr, kj
-Regnskabsmæssige opgaver : Fuldmagter Bank mm. Abonnementer telefon internet mm.
Kontrakter mm herunder skift af bank. Kj pågår se billag 2 til ref. af mødet 25/11 2021. pågår
-Vandspild udvalgte andelshavere, jfr. Liste udarbejdet af tr, undersøges for fejl på
vandinstallationer.ml og cr.

-Budgetter og regnskaber tr. pågår
- Firma med speciale i tilsætning af jernvitriol kommer den 11/1 22 for at gå i gang med at lave
anlæg. ml
-Mangler på inventarlisten. Kj pågår
-Dato for næste generalforsamling fastsættes til den 28. feb 2022 kl. 19.00. Slotsbjergby
forsamlings hus er bestilt.tr
-Hjemmeside skal gøres lettere at anvende både for administrator og forbrugere. ra pågår
- Digitale kort. Vi har fået digitale kort tilsendt fra Artogis. Intet er lagt på denne version siden 2018.
er der lavet tilføjelser er disse på tim versionen. Der er aftalt møde på vandværket med artogis den
3/2 22. kl 1200 alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne cr, ml og ra.
-Pris for at overgå til SK forsyning. Hvad skal der til for, at udregne pris cr har kontaktet sk
forsyning. Sk forsyning har sendt materiale til os. For at etablere vandledning til sk forsyning
kræver det, at vi ved hvor vi har ledninger der er store nok til, at de kan forsyne vort eget område.
Dette håber vi at få svar på under mødet med artogis den 3/2 22. pågår
-Gennemgang af hashøj nordvest regnskab og ændringer.tr pågår
-Der betales ikke regninger fra tidligere vandværkspasser. pågår
-ml har selv udskiftet alle låse.
-Firma til vandværkspasning Vemmelev el tlf. 5838 2300 og nemo vvs tlf. 5814 1264 er kontaktet
og prøves af. Pågår.
Opgaver hvor ansvaret ikke er uddelt:
1. Trailer skal sælges.
2. Ændring af sms system så flere kan skrive meddelelser.
3. Det skal undersøges hvilke målere vi skal anvende ved næste udskiftning.
4. indhentning af tilbud på udskiftning af vandmålere.

Referent. Christian Røske-Nielsen

