
Egtved Vandværk 

  Bestyrelsesmøde torsdag den.9 september 2021 kl.19.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen.  

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

Konstituering af bestyrelse 
 

 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 17 maj. 
 
Vi afholdte møde d. 1/6 med 2 punkter: 
Punkt 1: var indkøb af nyt software til styring af vandværk. 
Punkt 2: gennemgang af bestyrelsens forslag til fremtidens vandværk 
 
Formand; Jens Peder Pedersen 
Næstformand; Michael Johansen 
Sekretær; Tim H Nielsen 
Bestyrelsesmedlem; Christian Thomsen 
Bestyrelsesmedlem; Dorte Vikkelsøe 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
- Brud 
-  

 
-  

 

 
 
Driftstop på boring 6 Skoven. Simkort låser i router.  (Opgradering i uge 38)  
Hvidegårdsvej ud for nr. 5. Stikledning ikke svejst ordentligt i 2015. 
 
 
 
 

3. ØKONOMI: 

- Status balance 
- Rykker 1. 
- Lukkevarsel  

 

 
 
 01.01.21 til 25.8.21. 
Sendt ud til 30 forbruger den 19 august 
Sendt ud til 10 forbruger den 27 august 
Heraf lukkes for to forbruger i morgen fredag, såfremt beløbet ikke er på bankkontoen ved 
åbning. 
  

4. STATUS RENOVERING:  
 
Kommet godt i gang, og der er lagt en ny 110 mm PE rør fra Præstevænget 4 -og ned til 
Østergade 2.  Alle husstande her, har fået en ny stikledning ind til huset.  
 

5. UDLEJNING AF LOKALER:  

- Kontrakt 
- Toilet?  
- Gavlvindue loftlokale? 
 

 
Der indhentes priser på separat aflæsning af El og varme. Det undersøges om der kan sæt-
tes bi måler op. 
Der laves et tilbud på et rum til toilet. 
Der laves et tilbud på en dobbelt dør i gavlen. 
 

6. STATUS SAMARBEJDE:  

- Revisor 
 

 
 
Henning Holm er færdig med sammenlægning af regnskaber fra de 5 vandværker. 
Og der udregnes omkostninger til lønninger samt materialer. 
Der afholdes et møde i uge 39, hvor de respektive formænd mødes til en indledende afkla-
ring.  
 

7. EVENTUELT: 

- Kursustilbud 
 

 
 

 
Næste møde:   2   / 11    2021   kl.19 
 
 
 
 


