HERSLEV VANDVÆRK

REFERAT

31.03.2014

Referat af bestyrelsesmøde
20.03.2014, hos Martin
Til stede: Bo Sommerlund, Kirsten Bank, Martin Olsen og Lis Frederiksen (ref.)
Næste møde: Ej fastlagt
1.

Godkendelse af sidste referat

Referatet godkendt.
2.

Konstituering af bestyrelse

Formandsposten forsætter som delt post mellem Martin Olsen, som påtager sig det administrative
arbejde og kontakten til myndigheder og Tore Jørgensen, som forestår daglig drift og agerer
vandværksbestyrer.
Kirsten Bank forsætter som kassér.
Bo Sommerlund tager web-master posten og vedligeholder Herslev Vandværks hjemmeside.
Lis Frederiksen forsætter som sekretær.
3.

Diverse

Kurser
Som anlægsbestyrer skal Tore inden udgangen af 2014, deltage i hygiejnekursus af 2-3 dages
varighed samt et aftenkursus om vandværksdrift. Tore undersøger selv, hvornår kurser afholdes.
Hjemmesiden
Det blev drøftet hvad der skal lægges ind på Vandværkets hjemmeside – ALT.
Diverse vandkvalitetsprøver af henholdsvis råvand, aftap fra vandværket samt
aftap fra ledningsnettet.
Hvor ofte tages vandprøver – hvor mange? Tore finder procedure hos FVD.
Link til boringer
Referater af bestyrelsesmøder
Referater af generalforsamlinger
Bo er også web-master i Herslev Bylaug – har etableret en ny fælles indgang til både bylauget og
vandværket – der kunne evt. linkes til virksomheder i Herslev – Kirken?
Vandmålere
Jeg har kigget i de gamle mødereferater – og har vedhæftet hvad jeg har fundet om sagen.
I 2004 blev samtlige vandmålere udskiftet – udgiften blev afholdt af vandværket.
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Udskrift fra FVD:
Måleren hos forbrugeren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hver 6 år. For at få en smidig
tilrettelæggelse af arbejdet kan udskiftningen ske ved at opdele målerne i partier med samme
opsætningstidspunkt eller ved at have en oversigt over samtlige måleres opsætning
De ældste vandmålere er 10 år – så det er tid til en udskiftning igen.
Målerbrønde
Der er stadig mange aftagere, der har vandmåleren siddende i huset – det skal overvejes at få
placeret målerbrønde ca. 1 meter inde på matriklen.
Der indhentes tilbud på etablering af målerbrønde: Brønd – Gravearbejde – Måler.
Effektueres inden næste møde
Tinglysning af ledning henover Lis’ Mark. (lis)
Ansøgning om vandindvindingstilladelse (martin)

