Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Onsdag 6. november 2019 – kl. 18:00

Tilstede:

Karsten, Helle, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Inger

Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Generel orientering

3.

Eventuelt

4.
Punkt 1
Godkendelse af seneste referater foretaget, protokollen er helt ajourført.
Punkt 2
Overenskomst.
Vi har gennem noget tid, forhandlet overenskomsten med HK, som de tidligere henvendte sig om.
Det er endt med at vi har fået en aftale vi alle kan acceptere, og tiltræder denne med virkning fra d. 1.
januar 2020. Underskrevet af bestyrelsen.
Forurening af rentvandstank på Pilegårdsvej – årsag fundet og løst.
Der er sket det, at vi har fået problemer med rentvandstanken på Pilegårdsvej vandværket, som har
medført at der er trængt grundvand ind i tanken gennem revner i samlingerne mellem tanken og ”låget”. Dette skyldes primært den meget høje vandstand i jorden omkring værket.
Vandværket blev omgående stoppet efter vandanalyseresultatet forelå.
Herefter blev der analyseret på hvordan problemet var opstået, og hvordan det kunne afhjælpes og
selvfølgelig hvordan det kunne forebygges for fremtiden.
Tanken blev gravet fri til renovering og forbedring, og dræn blev forbedret, samt udskiftning af
drænpunpe.
Vi har nu fået monteret alarmer på grundvandsniveauet, og drænpumpen, så der kan sættes ind hvis
grundvandet stiger mere end der er praktisk for vores vandværk.
Den del af tanken der er udenfor bygningen er blevet sandblæst og pudset op med et fleksibel pudsemiddel, der lukker eventuelle revner. Derefter har vi fået svejset 3 lag tagpap på, hvoraf det sidste lag
er rodhæmmende. Der er derefter behandlet med en fuge der er fleksibel, og ovenpå denne er skruet
kantlister i rustfri materiale på.
Indvendig i tanken er alle gamle fuger fjernet, hvorefter tanken er tørret og opvarmet. Da tanken var
blevet tørret, har vi fået monteret nye fuger af en speciel fuge. Fuger langs bunden af tanken er lavet
med en speciel hærdende og fleksibel masse i alt 3 lag.
Samtidig blev der foretaget en væsentlig forbedring i vandforløbet gennem rentvandstanken. Nu føres
der friskt oppumpet vand ned i tanken i den fjerneste ende - modsat udpumpningen til forbrugerne.
Derved sikres der kraftigt gennemløb, og eventuelt stillestående vand i tanken undgås helt.
Træer som stod i skellet til Pilegårdsvej nr. 26 er i samråd med naboen blevet fjernet, for at undgå roddannelse, med risiko for at disse kan vokse ned i tanken eller drænrørene.
Vi forventer ar kunne rense og klore tanken mandag i uge 46, hvorefter vi kan begynde at skylle med
rent vand et par dage. Herefter skulle der gerne være rent vand på Pilegårdsvej vandværket igen.
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Vandsektorlov.
Vi kommer til at forholde os til, om vi fortsat skal være en del af vandsektorloven.
Dette er noget vi skal tage stilling til inden 1. april, og da det skal vedtages på generalforsamlingen
med flertal af de stemmeberettigede, skal der jo en ekstra ordinær generalforsamling til.
Vi kender ikke bekendtgørelsen vedr. dette endnu, og kan derfor ikke få regnet ud hvad det vil koste
os.
Når denne foreligger får vi travlt, da der skal være to generalforsamlinger, og fristen for at melde os
ud er sat til 1. april 2020. Det er jo altid dejligt når de kære embedsmænd giver så lange frister.
Vi afventer mere info fra parterne før vi drøfter videre.
De 5 rentvandspumper på Kolt Skovvej er blevet gået igennem af Grundfoss, og har fået skiftet lejer i
motoren og nye akseltætninger. Normalt holder disse ting i mange år, men da vi havde problemer
med luft i starten af idriftsættelsen af vandværket, tog disse ting skade, og skulle udskiftes tidligere
end forventet.

Diverse.
Vinduet på Kolt Skovvej, som var smadret, er nu udskiftet. Forsikringen har betalt udgifterne til dette.
Vi har sat stålkanter op langs flisegangen til hoveddøren på KS, da det kan være med til at holde barkflis inde på det areal hvor det skal være.
VPU-sag. Hovvejen 12 ønsker pesticidfri dyrkning, og vil gerne kompenseres.

Punkt 3
Juleudsmykning er under udarbejdelse. Bliver et besøg værd.
Møderække : 29.01.2020 + 26.02.2020 + Generalforsamling 24.03.2020
Næste ordinært møde : Onsdag 29.01.2020 kl. 18:00

Kolt, den 12. november 2019
Geert Ebbesen
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