Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Tirsdag 30. april 2019 – kl. 18:00

Tilstede:

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

Afbud:
Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Opfølgning på generalforsamling

3.

Generel orientering

4.

Eventuelt – herunder ordinær møderække

Punkt 1
Godkendelse af seneste referater foretaget, protokollen er helt ajourført.
Punkt 2
Et stort fremmøde (64 p) betød et lidt presset arrangement, vi vurderer derfor eventuelle alternative
lokationer.
Der fremkom flere forslag – som undersøges.
Udfordringen er således flere af stederne ikke har forplejning.
Næste generalforsamling er tirsdag 24. marts 2020 – 60-70 personer.
Dialog med fællesrådet efter behov. Generalforsamling i vandværket skal ikke være talerør for fællesrådet.

Punkt 3
Forsøg med afkalker afventer tilbagemeldinger fra forbrugere efter sommerferien. Udstyr til afkalkning
er kostbart, og vi har i HKV forholdsvist blødt vand i forhold til mange andre.
Endvidere kan kalk ikke binde på rustfri materialer, som de fleste nye opvaskere og vaskemaskine består af. Vi har derfor en forholdsvis afdæmpet holdning til brug af midler til generel afkalkning af vores
vand.
Nye lovpligtige analyser kan gå hen og blive en stor omkostning for vandværket.
Der skal fortages 7 x 2 årlige analyser samme dag henholdsvis på vandværket og ved en forbruger.
Analysen på vandværket koster 20.000 og hos forbruger 17.000 – i alt over 250.000 kr.
Allan har klaget til Århus Kommune over disse ublu krav, vandet ændre sig ikke fra det forlader vandværket til det når forbrugeren, da det jo er et lukket system.
Vores ankesag vedr. tvunget medlemskab af VPU, er ikke kommet videre, men ligger stadig i ankenævnet.
Ny lagerhal ved vandværket er klar til brug. Så burde alt kunne opbevares indendørs.
Renoveringen i området Betulavej, Hasselager Stationsvej følger planen, både tidsmæssig og økonomisk. Betulavej er færdig. Lidt boreproblemer på Hasselager Stationsvej gav lidt utålmodige forbrugere, men det er altid spændende, hvad der stødes på ved disse udgravninger / underboringer i gamle
områder.
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Punkt 4
Stor rude mod Kolt Skovvej er ramt af et eller andet, således at det yderste af 3 lag sikkerhedsglas er
krakeleret. Hele det yderste lag er fjernet, så der ikke kan ske nedfald på folk, som kigger ind.
Hjemmesiden har manglet lidt opdatering, da der skal skiftes server. Ny server med højere sikkerhed
for både vandværk og forbruger. Accept af cookies, ”jeg er ikke en robot”.
Møderække : Onsdage 26.06 – 28.08 – 06.11
Næste ordinært møde : Onsdag 26.06.2019 kl. 18:00

Kolt, den 3. maj 2019
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Helle

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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