Vrinners vandværk – Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2018
Tilstede: Jørn Højgaard Sørensen, Søren Erik Dam, Søren Rasmussen, Ole Nielsen, Marie Dehli
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
2. Nyt fra vandværkerne og ledningsnettet.
Der er udpumpet 23.542 m3 i perioden 1. januar – 21. oktober 2018. Det svarer til 80 m3/dag,
hvilket er 10 m3 mere pr. dag end normalt og pga. den tørre sommer.
Der har været et mindre ledningsbrud på Rolsøgårdvej. Formentlig pga. den tørre lerede jord.
Marie og Ole skal på drifts- og hygiejnekursus. Der er dog ikke udbudt aftenkurser nogen steder
pt. Vi afventer at der bliver udbudt et.
Kompressor på affugtningsanlæg på Skolebakken er gået i stykker igen. Det er 4. gang på 7 år.
Ruskol som har leveret den har ingen forklaring. Det er samme type som på Skovgårdevej og
den kører uden problemer. Det blev besluttet at vi får den repareret igen.
Skyllepumpe og blæserpumpe skiftes på Skolebakken som en del af det løbende vedligehold.
Oplysninger om nye installationer skal sendes til Ole, så han kan opdatere regnearket til
takstbladet.
Vandurene blev sidst skiftet i 2012 (223 stk). En del af dem tages ud til kontrol. Hvis de består
kan de sidde 3 år mere. Kontrollen udføres først i det nye år.
3. Nyt fra kasseren
Kassebeholdningen er pt. 673.000 kr.
Ændring fra IS til A.m.b.a. er gennemført. Der er brugt ca. 30.000 kr. på advokat.
Én forbruger er pt. i restance.

4. Status takstblad.
Ole arbejder fortsat på at få det godkendt. Vi satser på at have det klar til 1. januar 2019.

5. Analyse for Desphenyl-Chloridazon
Næste gang eurofins kommer ud og tager vandprøve bestilles analyse for:
Desphenyl-Chloridazon
DMS
1,2,4 Triazol
6. Ny vandforsyningsplan fra Syddjurs Kommune
Ole er i gang med at læse den. Den er i høj grad et værktøj til forvaltningen. Syddjurs Kommune
lægger fortsat op til at der skal være en decentral struktur med mange vandværker i kommunen.
Der venter dog en stor og dyr opgave med indsatsplaner/grundvandsbeskyttelse og derfor lægges
der op til samarbejde mellem vandværkerne.
7. Julefrokost
Julefrokost bliver den 7. december kl. 18.30 hos Søren Erik.
7. Eventuelt.
Marie udarbejder forslag til nyt kontrolprogram.
Der er temaaften med Syddjurs vandråd d. 20. november. Ole deltager.
Næste møde bliver den 19. februar 2019.

