TOMMERUP ST.
VANDVÆRK
Møde

Dato

Vandværksmøde nr. 134

Kl.

11. maj 2022

Mødested

18.00
side

Fyrtårn Tommerup

1

Initialer

Dagsorden:
Fraværende:

Vedtagelse:
Alle er mødt

Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste møde

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

1) Godkendt

2a)
Driftsrapport omdelt. Forbruget falder lidt. Natog døgnforbruget er uændret.
Driftsforstyrrelser: Ingen brud på nettet. På
Lindealle 31 er stikledningen blevet tjekket, men
der var ingen brud (det var overfladevand der løb
på vejen) Der var strømafbrydelse d. 23/4 22, hvor
der blev tilkoblet vand fra Tommerup bys
vandværk i ca. 1,5 timer.
2b) Projektet på udstykningen på Svanevej er
næsten færdig, dog mangler et par målerbrønde.
Der mangler styrbar ledning til Stærmosevej 198.
Den 10.3.2022 var Assens Kommune på tilsyn på
værket og boringerne, alt var OK. Opsætning af
hegn ved Boring 14 var færdigt d. 15/3 2022.
Boring 13 mangler stadig pga. meget vand.
2c) Tilgang: Byggevand på Skovkanten 2 den
21.3.2022 Ansøgning om nyt vandstik på
Tallerupvej 68.
2d)
Generalforsamling i april måned,

Punkt 3
Økonomisk status, herunder årsregnskab 2021/22
og drøftelse af
a) Bankbeholdning
b) Gennemgang af debitorer
c) Tab på debitorer

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

Punkt 4

4) Det blev besluttet at købe 2,67 ha jord til
beskyttelse af grundvandet ved vandboring.

Køb af 2,67 ha jord ved boringer

Punkt 5
Køb af rør pga. forventet prisstigning

Punkt 6
Eventuelt

5) Det blev besluttet at indkøbe rør til
vedligeholdelse samt ny udstykning. Der er købt
1000 meter 90 mm rør og 1000 meter 110 mm rør
for henholdsvis 76,08 kr. og 118,20 kr. pr. meter

5) Generalforsamling den 8. juni 2022
Det blev besluttet, at stemmeberettigede til
generalforsamlingen registres og tildeles
stemmeseddel ved indgang til mødelokalet ved
generalforsamlingen den 8. juni 2022.

