Voldtofte. 2. Dec. 2020
Bestyrelsesmøde 2/12-2020 kl. 19.00
Hos Gunnar Jacobsen Voldtofte Vænge. Til stede Gunnar Jacobsen, Ole Vestergård, Karl Åge Hansen, Henrik
Buur og Michael Rasmussen. Peter Lindegård var fraværende pga. Corona på arbejdspladsen. Bo kom kl. 20.
Takstblad er sendt og godkendt af kommunen
Der har været flere restancer hvor det været stort arbejde at få fat i ejere og lejere. Men der er ved at være
styr på det.
I forbindelse med prøveboringer i Flemløse har der været flere skader på vandledningen. Rambøll mener
at opmålingen har været mangelfuld, men Henning Pedersen mener ikke at de kan løbe fra ansvaret.
Ny ledning er etableret fra Rise Sparekasse og til skolen. Omkostning omkring 200.000 kr
På den nye ledning i Dærup langs Assensvejen mangler stadig tilkobling af flere huse. Den gamle ledning er
skrøbelig og der har været flere brud. Der arbejdes på, at de sidste 7 huse kobles på og der skal etableres
ny ledning til Koppenbjerggård og en bruger mere. I forbindelse med dette arbejde skal der oprettes
målerbrønde. Stophane etableres kun hvis det er tvingende nødvendigt.
Der er modtaget overslag på etablering af ny ledning fra Dærup, med tilkobling til Glamsbjerg Vandværk, og
med tilkobling til den nye ledning til vore vandværker, så vi sikrer vandforsyningen ved nedbrud mm på
vandværket. Der er modtaget to bud/overslag som er stort set ens. Den ene er Henning Pedersen, som er
kendt af vandværket og har ydet et stort arbejde. Han er ved at trappe ned og det foreslås at Henning får
opgaven frem til midten af 2021 og fremover skal der findes en anden udbyder. Ole og Gunnar arbejder
videre og iværksætter det fornødne. Forventet opstart i starten af 2021 med færdiggørelse medio 2021. I
forbindelse med dette arbejde skal der også oprettes målerbrønde. Stophane etableres kun hvis det er
tvingende nødvendigt.
Aflæsninger af målere kører ikke som ønsket. Ud af knap 500 brugere er der ca. 20% der ikke er aflæst, det
er uacceptabelt og der iværksættes aktiviteter for at rette på forholdene! Fremtiden er at målerne
fjernaflæses. Dette kræver at afstanden til vejen ikke er for stor, hvilket etablering af målerbrønde vil
gavne.
Likviditeten er pt god omkring 900.000 kr. Aftale vedr. kassekredit i Rise Sparekasse aktiveres efterhånden
som der er behov for det i forbindelse med ovenfornævnte store ledningsarbejder.
Gebyr vedr. lukning og genåbning af vand til brugere som ikke har betalt for deres vandforbrug står ikke
mål med omkostningerne. Derfor ændres vort takstblad, så lukning i længere tid end 12 måneder vil koste
nyt tilslutningsgebyr iflg. det til enhver tid gældende takstblad.
Aftalen med vor regnskabsfører, er ændret så opsigelsesfristen nu er 6 mdr. for begge parter.
Vedr. vandværket har der været et problem med for meget nitrit, hvilken skyldes en fejl ved et service på
filteret, dette er nu rettet.
Der er krav til vor hjemmeside vedrørende lovpligtige oplysninger, som skal opdateres årligt, deriblandt
oplysninger om persondatapolitik, hvilket er en større sag! Vandværket følger de regler der er gældende i
Assens Kommune. Hjemmesiden ajourføres så den overholder lovgivningen.
Næste møde er onsdag 13. januar 2021 kl 19 hos Gunnar.

