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Bestyrelsesmøde mandag d. 12-08- 2019 hos Lars Hansen i Skippinge.
Til stede : John, Michael, Lars, Anker Kragh
Mikael kom senere
Anker Kragh kørte igen efter mødets start.
Referent : Anne-Birthe Køppen

Meddelelser :
Vivo, brev om fælles indkøb af el. John har ikke set priser, og har derfor ikke
svaret. Man skal over 2 mill. Kwt før, det kan betale sig. Der er 28
vandværker tilsluttet. Intet afgjort endnu.
Korrespondance med Jytte Gynther vedr. LEI kode. Vi er tilsyneladende
blevet blandet sammen med Korskirken. John har undersøgt det, og de
indrømmer, at der er begået en fejl. Det er et svensk firma, og
korrespondancen er på engelsk. Vi afventer, om det er rettet til næste år.
Der er udtaget en prøve med begrænset kontrol d. 19-6 på Teglværksvej 9.
Den gav ikke anledning til bemærkninger, overholder kravværdierne.
Møllevangen 4 (Anders) har købt og monteret et vanddisplay. Det kan købes
og bestilles for i alt kr. 1.250 gennem vandværket . Der er kommet en
yderligere henvendelse.
9-7 var der en henvendelse fra Teglværksvej 12, om at vandet lugtede af
rådne æg. John og Anker var derude med en ren spand, som de tappede i.
Det lugtede ikke. Det viste sig, at vandet, der lugtede var gået igennem
vandslanger først, og det var kun det, der lugtede. John rådede ham til at
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skylle slangerne igennem. Kommunen var blevet kontaktet, og John ringede
og forklarede kommunen, hvordan det hang sammen. Det blev taget til
efterretning.
Anker har fået ændret alarmen, så den kommer til alle samtidig.
Havnsø Vandværk er nu tilsluttet. John kontakter dem for at høre, om alt er
OK. Vi kan nu få vand fra hinanden, hvis det bliver nødvendigt. Vi kan også få
fra Hørve.
John og Anker har afprøvet aflæsningssystemet i dag, og det virker, som det
skal. Det er et program fra Kamstrup.
Der er lavet en aftale med Claus Staarup om opdatering af hjemmeside.
Næste møde : tirsdag d. 5-11-2019 hos Michael Olskjær i Skippinge.

