
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde Bjergby markvandværk  

18 November 2021 

 

Deltagere: 

Rasmus Andersen (ra) 

Kirsten Dan Jensen (kj) 

Mogens Larsen (ml)        

Tonny Rosing (tr) 

Christian Røske-Nielsen (cr)  

1  Referat af bestyrelses møde fra 11 november 2021 godkendes. 

2. Gennemgang af styresystem ved Jan Giltoft (jg) fra Wasys alle koder slettes d.d. af jg nye 

tilsendes bestyrelsen på mail d.d.  

3. Tryk pumper på Hashøj nordvest vandværk virker pt ok. De gamle pumper står som back up. 

Bliver der brug for dem, skal de startes op ved at tænde for relæ og kontakt på vestvæggen i 

vandværkets pumpe og filter rum. 

4. Manglende vandtryk på øst siden af Skælskørlandevej, kan afhjælpes ved en mindre ombygning 

af trykforøger stationen i slotsbjergby. Rørføringen skal ændres således, at de eksisterende 

pumper igen tages i brug, men pumper uden om den forurenede rentvandstank.  Det besluttes at 

cr tager kontakt til vvs firmaet NEMO med henblik på, at få dette sat i værk straks. 

5. Det besluttes, at hand out fra tr (ny forretningsorden) godkendes se billag 1. 

6. Af forretningsmæssige hensyn kan bilag 2 ikke offentliggøres  pt. 

7. For at undgå misforståelser om valgperioder mm. udarbejder tr en skrivelse fra vandværket til de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer,  med angivelse af hvad medlemmerne er valgt til og valgperiode. 

8. Regnskab for perioden 1 jan 2021 til 31 okt 2021 er printet og udleveret til bestyrelsen, det er 

ikke let gennemskueligt og sammenligneligt med budgettet , men det er hvad der er muligt pt. Det 

undersøges hvordan vi kan få udarbejddet et rigtigt budget  tr 

9. Vedr. indvendingstilladelse og udledningstilladelse ra foranstalter det nødvendige. 

10. Vandanalyser. Vi er del i et samarbejde med en længere række af vandværker og Højvang 

Miljø Lab. Sidstnævnte tager kontakt til os når der skal tages prøver. John Wismann tager kontakt 

til Højvang med kontakt oplysninger på den nye formand. 

11. Den tidligere vandværkspasser har slettet alt på vandværkets pc inklusiv det digitale kort det 

undersøges hvad det koster, at få det installeret igen. cr 



 

 

 Igangværende opgaver: 

Tidligere vandværks passer mangler stadig af aflevere nogle genstande jfr. foreløbig opgjort 

inventarliste udleveret af jw. Ra tager kontakt. 

Gendannelse af mail slettet af tidligere vandværkspasser ra. pågår. 

Regnskabsmæssige opgaver : Fuldmagter Bank mm. Abonnementer telefon internet m 

m.Kontragter kort, ansættelser mm. Kj pågår. 

Budgetter og regnskaber tr. pågår 

Filter mod arsen i Bjergby mark boring. Ra og ml finder hver deres firma der kan  

lave et tilbud svarende til tilbud fra april. pågår 

Genskabelse af mails  ra pågår 

Mangler på inventarlisten. Kj pågår 

Dato for næste generalforsamling fastsættes til den 28. feb 2022 kl. 19.00.  Slotsbjergby 
forsamlings hus er bestilt.tr  

Hjemmeside skal gøres lettere at anvende både for administrator og forbrugere.ra pågår 

For at forhøje informationsniveauet – oprettes en brugergruppe på facebook Tr pågår 

Status for digitale kort. Arbejdet skal være færtdigt i 2023. Det hidtil fundne er mangelfuldt. 
Tidligere vandværkspasser har slettet kortet på vandværkets pc eventuel pris på reetablering 
findes.cr og ml. pågår 

Pris for at overgå til SK forsyning,  hvad skal der til for, at udregne pris cr tager kontakt til sk 
forsyning. Sk forsyning sender materiale til os. pågår   

Gennemgang af hashøj nordvest regnskab og ændringer.tr pågår 

Der betales ikke regninger fra tidligere vandværkspasser.  pågår 

Nye låse: To låse firmaer er kontaktet vi afventer tilbud. Ra, cr.pågår 

Firma til vandværkspasning Vemmelev el og nemo vvs er kontaktet og prøves af. pågår 

Opgaver hvor ansvaret ikke er uddelt: 

N. Trailer skal sælges. 

O. Ændring af sms system så flere kan skrive meddelelser. 

P. Status for LER oplysninger fra os.   

  



 

 

 

     


