
 

 

                      Voldtofte, 5. maj 2021 

Bestyrelsesmøde 5/5 2021 kl. 19.00 

Hos Gunnar Jacobsen Voldtofte Vænge. Til stede Gunnar Jacobsen, Ole Vestergård, Michael Rasmussen. 

Peter Lindegård og Henrik Buur. Bo Andersen kom kl. 20. 

 

Siden sidste bestyrelsesmøde er Karl Åge Hansen desværre pludselig gået bort i slutningen af april. 

Restancer er der stort set styr på. 

Aflæsning af målerne er OK. De er egentlig ved at være parat til udskiftning, men indtil videre fortsætter vi   

med udskiftning ved fejl. På et tidspunkt skal der udskiftes til målere med fjernaflæsning. 

Der har været en del frostskader, som har givet nogle udfordringer, men der er styr på det. 

Vort takstblad er med nye regler for genåbning er godkendt af Assens Kommune. 

På Karlemosevej 32 har der været en sag med stort forbrug og defekt vandmåler og der har været 

diskussion om den gængse fastsættelse af årsforbrug forbrug på 150 m3. Vi kan ikke differentiere og det 

må være en sag mellem ejer og lejer. 

Bo sørger for indberetning af graveskader.  

Mht hjemmeside er det aftalt at Henrik kigger på den mht. opdatering og koordinerer det med Bo. 

Generalforsamling er aftalt til 2/6 kl 19.30 på Flemløse Gl Kro. 

Henrik Buur sørger for dagsorden, annoncering i avisen og aftale med Kroen samt årsrapport, indkaldelse 

og dagsorden på vor hjemmeside koordineret med Bo. 

På valg er Karl Åge Hansen, (ude af naturlige årsager) Peter Lindegård, modtager valg og Gunnar Jacobsen, 

modtager valg. 

Vandværket har kørt uden problemer i 2021. Forbruget har været i den høje ende ved sommerforbrug. Vi 

er ved at være på max, men med det planlagte samarbejde, med Glamsbjerg Vandværk og en ny større 

ledning forventer vi både at have backup ved større nedbrud og meget stort forbrug. Vi planlægger, at have 

forbindelsen klar inden sommeren er omme. 

X-Automation som står for software og overvågning har anbefalet ny PC og batteri, Det er aftalt, at delene 

skiftes, når det bliver nødvendigt, da de ikke er kritiske for driften.   

  

Næste møde: Umiddelbart efter generalforsamlingen med konstituering mm.  


