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Bestyrelses møde 2. oktober 20L9

1. Velkommen

2. Nye retnings liner for referater
3. Rentvands tanke

4. Nye vandledninger

5. Nykøbingvej

6. Muring af sokkel

7. Måler

8. økonomi budget

9. Div.

Referat.

1. Formanden byder velkommen

2. Når der skrives referat er det vigtigt at der ikke fremgår navne og adresser som kan henføre til personer.
Dette if6lge persondataforordningen.

3. Der skal laves om, så vand fra iltningstårn kan styres til at gå i begge bassiner. Der laves en sugetank, og
pumperne flyttes. Lille eltavle flfies og analyseapparat flyttes over til store eltavte mm. Det vil give en
merudgift. Der tales om at Iave en rampe indenfor på vandværket.

Hegn om vandværket tages op pga jordarbejdet.Ved reetablering tales om at lave det mere hensigtsmæssigt
med fliser og flytte hegnet,så der kan holde en bil foran.

Der laves nyt system til udpumpning med 3 udgange, så der er 3 linjer med nogenlunde ens flow. Der kan så
sættes målere på.

4. Valdemar Højland er hovedentreprenør på entreprisen og graver ned til tilslutningerne.

Der lavet aftale med Jesper Petersen WS om arbejdet med målerne.

Zacho Lind står for underskydning, det burde kunne laves af 3 gange.
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Der kan oplagres materialer på det trØnne område ved høedvej.

Håndværkerne kan bruge kirkens toilet.

Kugleventiler ved Ny Bjergbyvej sættes enten ijorden eller i en brønd. Det bestuttes at sætte dem ijorden
og bes§tte dem med en brøndring og et kørefast låg.

5. Orientering om sag om ny bruger på wykøbingvej, hvor der er verserende retssag.

Der skal tages stilling til om vi afventer yderligere, eller lukker for vandet. Der skal også overvejes at
"fremtidssikre", så ledningen bliver Iagt hensigtsmæssigt.

6. Sokkel på vandværk er grim, der er nogle mursten i iltningstårn der skal skiftes.

Der er indhentet tilbud fra to murere, der tages mod tilbudet fra Meer Mursten.

7. Målerne er sat på stand by, mens de andre store projekter løber af stablen.

8. Der orienteres om hvor meget der er i banken.

9. Tilbagestr6mningsventiler; Hvordan sætter vigrænsen for hvor store landbrug der skal sikres efter DS/EN
l7L7 om tilbagestrømning? Vi forsøger at finde et lovgrundlag for hvordan vi skal forholde os.
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