Vrinners vandværk – Referat fra bestyrelsesmøde 19. februar 2019
Tilstede: Jørn Højgaard Sørensen, Søren Erik Dam, Søren Rasmussen, Ole Nielsen, Marie Dehli
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
2. Gennemgang af regnskabet
Takstblad for 2019 er blevet godkendt af kommunen.
Der er enkelte rettelser som følge af det nye takstblad. Søren Erik retter i budgettet.
Der blev ikke skiftet vandure i 2018, så de 300.000, der er sat af flyttes over til 2019.
3. Nyt fra vandværkerne og ledningsnettet.
Der er udpumpet 28.312 m3 i perioden 1. januar – 31. december 2019 og der er solgt 26.346 m3.
Det vil sige der har været et svind på 6,9 % pga. ledningsbrud o.l. Det er ikke mere end
normalt/gennemsnitligt.
Mols Organic og den sidste ejendom på Rolsøgårdvej har fået partikelfilter installeret pga.
partikler i vandet. Vi har fået en henvendelse fra den sidste ejendom på Kirkevangen, som også
har problemer med partikler. Det blev besluttet at vandværket også får installeret et filter der.
Derudover har der været udgifter til reparation af filterskyl.
Ole og Jørn har kontrolaflæst 46 vandure og der blev skiftet 4 vandure pga. frostsprængninger
o.a.
Der blev udtaget vandprøver på ledningsnettet i januar, alle var fine. Det blev aftalt at næste gang
eurofins kommer og tager prøver, udtages også analyse for DMS, 1,2,4 Triazol og DesphenylChloridazon på hver boring.
4. Hjemmesiden
Den fungerer igen. Nedbruddet skyldtes en opdatering hos det firma, der hoster hjemmesiden.
5. Generalforsamling
Bliver mandag d. 19. marts 2019 kl. 19.30.
På valg er Jørn Højgård, Søren Dam og Søren Rasmussen.
Jørn og Søren Dam modtager genvalg. Søren Rasmussen genopstiller ikke.

6. Eventuelt
Marie spurgte ind til filteret på Skolebakken, da der er en del mangan i vandet, selvom det burde
blive fjernet i filteret. Det blev aftalt at Marie er med næste gang Silhorko laver eftersyn af
filteret.
Ole har fået en henvendelse fra kommunen som ønsker et tilbud på tilslutning af Mortenskærvej
10 efter det nye takstblad.
Vandværket har allerede lagt ud for hovedledningen for nr. 8 og nr. 10 i forbindelse med at de
andre ejendomme blev tilsluttet. Jørn vil finde oplysningerne. Ole og Jørn tager evt. derud og
kigger på hvordan en tilslutning kan laves.

