Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Onsdag 17. november 2021 – kl. 18:00.
Tilstede:

Inger, Jørgen, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Karsten

Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Ny aftale på måler- og kontroludstyr

3.

Sikkerhed omkring vandværket

4.

Generel orientering

5.

Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af referater
Godkendelse af seneste referater foretaget – 15.09.2021
Punkt 2 – Ny aftale på måler- og kontroludstyr
Vi har fået en henvendelse fra Kamstrup, som vedrører et samarbejde omkring digitalisering af vores
vandværker.
Vi er blevet forelagt et samarbejde med Kamstrup, som betyder at vi vil få de seneste udviklede målere og det seneste digitale udstyr monteret.
Det ser samtidig ud til at have en stor økonomisk fordel for vandværket, idet samarbejdet har høj prioritet for Kamstrup.
Da alle vores målere skal udskiftes indenfor 4 år alligevel, ser vi en stor besparelse i at indgå et samarbejde med Kamstrup, omkring digitalisering af vandværket.
Dette er en super mulighed både for Kamstrup for et udstillingsvindue til deres kunder, men samtidig
også en mulighed for vandværket fortsat at være topmoderne.
Vi får blandt andet nye målere med indbygget mikrofon, som lytter efter utætheder i huset og jordledningen. Stor sikkerhed for både vandværk og forbruger.
Forbrugerne får mulighed for at logge på deres måler døgnet rundt, og kan dermed følge deres forbrug og deres regninger. Det foreslås at være et abonnementstilbud til den enkelte.
Vi får daglige aflæsninger af alle målere, og kan dermed se hvad vandtabet er time for time, og med
mikrofoner i alle målere, kan vi derfor hurtigt lokalisere kommende brud.
Vi forventer det projekterede samarbejde omkring udskiftning af målere skal løbe i de kommende 3 år
– 2022 til og med 2024, hvorefter vi sammen med Kamstrup kan samarbejde omkring udnyttelse af
vort topmoderne og sikre vandværk til begges fordel.
Det er en forudsætning at alle 3100 målere skiftes i denne periode.
Det er vandværkets krav, at målere er produceret i messing, og ikke i plast, således at der er større tiltro til holdbarhed.
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Der skal monteres 2 antenner – på skorstenen ved vandværket og på Kolt Kirkes tårn. Dette skulle
være nok til at dække hele området. Det er leverandørens opgave at indhente de fornødne tilladelser
til dette.
Projektet blev godkendt, og vi afventer nu endelig kontrakt med beskrivelse af dels økonomi, dels den
gensidige forpligtigelse, herunder også frekvensen af kundebesøg fra Kamstrup. Revideret betalingsstruktur – indeholdende 2024 – skal udarbejdes af Kamstrup.
Punkt 3 – Sikkerhed omkring vandværket
Der er meget mørkt rundt om vandværket (bortset fra juletiden ), og vi vil gerne have mere lys op på
bagsiden af bygningen og ved garagen, altså lamper med sensorer.
Vi har en idé om at 2 lamper på garagen og en på altanen, vil løse dette. De skal selvfølgelig afskærmes så de ikke generer naboerne.
Dette blev godkendt med største selvfølgelighed.
Punkt 4 – Generel orientering
Vi har desværre stadig penge til gode hos Skat, vi forventer de udbetales i 2022.
Punkt 5 – Eventuelt
Opkrævningsfrekvens ændres til halvårlig 15.02 og 15.08, det var tidligere fastlagt til 15.02 og 15.09,
men det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at det er præcist halvårligt.
Til generalforsamlingen d. 29. marts 2022 vil vi bestille lokale i den store sal på Aarhus Hostel. Samme udmærkede forplejning.
Møderække :

Onsdag 23. februar 2022
Tirsdag 29. marts 2022

Kolt, den 18. november 2021
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Jørgen

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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