TOMMERUP ST.
VANDVÆRK
Møde

Dato

Vandværksmøde nr. 111

Kl.

17. maj 2018

Mødested

18.00
side

Fyrtårn Tommerup
Dagsorden:
Fraværende:

1
Vedtagelse:
Ole Andersen og Søren Steffensen har meldt afbud

Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste møde

1) Godkendt

Punkt 2
Meddelelser fra formanden,
a) Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser
og brud)
b) Status for igangværende arbejder
c) Tilgang/afgang af andelshavere
d) Vandrådet

2a) Driftsrapport omdelt. Uændret forbrug og
uændret natforbrug. Vandprøver udtaget 2.2.2018.
Alle prøverne er helt OK.
Driftsforstyrrelser: Problemer med stort forbrug på
Kirkevej, Tommerup den 28.2 + 4.3 og uge 17.
Den 16.3. + 17.3. problemer med strømafbrydelse .
Der blev tilkoblet vand fra Tommerup Vandværk.
Toftelundvej 19 har klaget over lugt fra vandet på
badeværelset. Det var fejl på egen grund.
Den 4.5.2018 skyllet pga. snavset vand.
2b) 1.3.2018 ny affugter på Lilleskovvej, men den
kan pt. ikke fungere optimalt. 22.5.2018 reparation
eller udskiftning.
15.3.2018 årseftersyn på værket.
24.4.-26.4.2018 monteret låge foran filter på
vandværket. Der blev tilkoblet vand fra Tommerup
mens reparationen fandt sted.
Tommerup Grundejerforening har vedligeholdt
hegn og hyben ved vandværk og boringer.
Opstart af udskiftning i Tallerupparken påbegyndes
om ca. 1 uge.
2c) Tilgang: Højsletten 47 indflytning 1.4.2018 og
Højsletten 54 indflytning 1.5.2018.
2d) Der har været møde i Hårby vedr. priser på
vandprøver, vandprøver hos forbrugerne mv.
Formand og næstformand deltog i mødet.

Punkt 3
Økonomisk status, herunder årsregnskab 2017/18
og drøftelse af
a) Bankbeholdning

3) Arkild Olsen gennemgang af årsregnskabet,
herunder bankbeholdning.
Der er ingen bemærkninger.
Ingen væsentlige tab på debitorer.

b) Gennemgang af debitorer
c) Tab på debitorer

Punkt 4
Vedr. fjernaflæsningsmålere. Steffen Jensen
deltager og redegør for fremtidige målere

Punkt 5
Evt.

4) Steffen Jensen redegør for fremtidige målere
mht. til valg af målere med fjernaflæsning.
Det blev besluttet at opsætte messingmålere
”Zenner” i Zone 1 i år 2018. Systemet er under
videreudvikling til evt. at kunne komme i ”skyen”.
Aflæsning foregår pt. via IPad.

5) Det blev besluttet, at stemmeberettigede til
generalforsamlingen registres og tildeles
stemmeseddel ved indgang til mødelokalet ved
generalforsamlingen den 7. juni 2018.

