Vrinners vandværk – Referat fra bestyrelsesmøde 7. august 2018
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
2. Nyt fra vandværkerne og ledningsnettet.
Der har været ledningsbrud ved sommerhusene. Ø75 var flækket på langs over 2,5 m og der var
ingen vand i hanerne.
Det har været en tør sommer og der er udpumpet ca. 40 % mere vand end normalt. Der er
udpumpet 3411 m3 i perioden 1.7-1.8, hvilket svarer til 110 m3/d. Normalt er forbruget ca. 70
m3/d.
Der er kommet en ny forbruger på Elkærbakken 6.
3. Nyt fra kasseren, med status på A.m.b.a.
Kassebeholdning er d.d. 750.000 kr.
Vandværket overgår til at være A.m.b.a, det går planmæssigt.
Alle medlemmer af bestyrelsen har underskrevet tinglysning på køb af grunden på Skolebakken.

4. Status takstblad.
Takstblad som Ole har udarbejdet blev ikke godkendt af kommunen. Ole holder møde med
kommunen for at få en forklaring.
5. Status omlægning af vandledning ved Brugsen.
Jørn deltager i møde med Brugsen vedr. ledningsforløb.
6. Drøftelse problem med vand til Mols Organich, de bruger 1800m3 i 2017, men mejeriet står
stille fra onsdag til mandag og vandet bliver udskiftet for lidt.
Mols Organic har henvendt sig fordi de mener at vandet ikke er rent. De har en direkte
forbindelse til skolebakken (Ø90 rør). Da der kun laves ost om mandagen, står vandet næsten
stille i rørene resten af ugen.
Jørn tager en snak med ejeren, da det ikke er vandværkets ansvar. Vi foreslår at de enten får en
mindre forbindelse direkte til ledningen i bygaden eller at de skyller ledningen igennem inden
produktionen af ost.
7. Eventuelt.

Der kommer et krav fra kommunen og staten om at vandværkerne skal lave
grundvandsbeskyttelse. Snak om hvorvidt der fremadrettet skal afsættes penge til
grundvandsbeskyttelse. Marie undersøger hvor store arealer det drejer sig om.
Invitation fra Syddjurs vandråd til temadag i Rønde d. 21.8. Ole vil se om han kan deltage.

