Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Mandag 22. oktober 2018 – kl. 18:00

Tilstede:

Inger, Karsten, Helle, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud:
Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Generel orientering

3.

Eventuelt

Punkt 1
Godkendelse af seneste referater foretaget, protokollen er helt ajourført.
Punkt 2
Den del af Jegstrupvej og Birkegårdsvej - som var planlagt jf. sidste møde - er nu renoveret, og vil
være færdig med reetablering tirsdag d. 30. oktober 2018

Nyt SRO (Styring Regulering Overvågning) er monteret på nødforbindelsen, og er i gang med indkøring, som forventes færdig fredag d. 26. oktober. Så kan alt overvåges fra samme system.

På filter 1 og 2, som var vokset i filtermaterialet, har vi fået fjernet ca. 40 cm. fra hver. Det er noget vi
fremover vil følge, og åbne filtrene en gang om året i forbindelse med den årlige service.

Boring 3 er renoveret og foringsrøret er videofilmet. Røret er intakt og trænger ikke til udskiftning i
denne omgang.

Der er ryddet buskads og lavet en lagerplads til afspærringsmateriel m.v. bag lagerbygningen på KS.
Den er solidt lavet som værende forberedt til eventuel fremtidig etablering som tilbygning (overdækning).

Århus Kommune er blevet færdig med prøvetagningsprogrammet for 2018, 2019 og 2020.
Det er virkeligt omfattende, der skal tages mange vandprøver fremover.
= øget omkostning på budget 2019.

Besøg fra Kazakhstan.
Der er stadig stor interesse omkring vores vandværk, som nu har bredt sig til dette store land.
Der er noget anderledes udfordringer ved anlæggelse af vandledninger i klippegrund, og der er rigtig
mange ansatte ( 1700 personer på det ene vandværk ).
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Punkt 3
En henvendelse fra en forbruger har givet anledning til, at vi drøftede vore procedurer omkring afregning med forbrugere, som bor til leje, idet vi ofte har svært ved at få konkrete informationer fra såvel
udlejer, som fra fraflyttede lejere.
Bestyrelsen agter ikke at gøre mere i forbindelse med den aktuelle henvendelse, men besluttede at
frafalde kravet om betaling af den ekstraordinære omkostning fra PostNord Danmark.
Næste ordinært møde onsdag 30. januar 2019 – kl. 18:00

Kolt, den 24. oktober 2018
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Helle

_________________________
Christian

_________________________
Geert

-2-

