Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2021.

Til stede var formand Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers og kasserer Susanne Melgaard.
Afbud fra Finn Carlsen.

Godkendelse af referat fra forrige møde.

Referatet fra den 14. september blev godkendt.

Formandens orientering,
Letbanen har ændret krav til gravedybde af ledninger. Det bevirker at vi skal omlægge ledninger under
ringvejen 3 steder i stedet for 2. Godt at vi først nu er i gang med arbejdet, da vi ellers kunne risikere at
ledningerne endnu en gang skulle ændres.
SHT er i øjeblikket i gang med renovering af Svenstrupvej, hvilket ikke er uden store udfordringer. Det viser
sig at ledningerne ikke ligger, hvor de er aftegnet på kortet. Dette forsinker naturligvis projektet og har
desværre medført at en del grundejere ikke har fået hentet dagrenovation. Endvidere er det en
kendsgerning at kommunikationen omkring renoveringen har været alt for dårlig.
Der afholdes møde om blødt vand og generalforsamling til september.
Efterfølgende er Egholmsskolens Festsal booket den 8. september til møde om blødt vand og den 29.
september til generalforsamling.
J.D. kontakter Rambøl for igangsættelse af ny hjemmeside

Kasserers orientering.
Der er fortsat en del veje med eternitledninger. Anslået omkring 5,5 km i alt. Det bliver derfor nødvendigt
at opkræve et renoveringsbidrag hos den enkelte bruger. Beløbet vil være på 800 kroner + moms om året.
Der kan så opkræves omkring 1,45 mio. om året som kun anvendes til renoveringer.

Regnskab for 2020 er stort set færdig. Afventer budget for indeværende og næste år. Kan først udarbejdes
nu efter enighed om størrelsen af renoveringsbidraget.

Der har været indtægter for 3,009 mio. og der er 0,5 mio. som årets resultat efter vandforsyningsloven og
efter 0,91 mio. afskrivninger. Vandspildprocenten er faldet fra 9,82% til 5,90%

Charlotte fra Krüger forespørger om det ikke er tid til at udskifte pumpen på Toftevej da ydelsen er
faldende. J.D. kontakter Charlotte for nærmere aftale.

Status for igangværende/overdragne opgaver.
Ingen bemærkninger
Udviklingsinitiativer.
Ingen bemærkninger
Henvendelser/sager
Vi har fået en henvendelse fra bagboen (Skærsøvej) til vandværksgrunden. Bagerst på grunden har vi et
stort brombærkrat der breder sig ind i deres have til stor gene for dyr og mennesker. Det viser sig at
brombærkrattet ikke kan fjernes med håndkraft, hvorfor der skal graves med maskine. Det er oprindelig
aftalt med SHT at de skulle fjerne krattet, men det har ikke deres 1. prioritet. R.S. kontakter en han bruger
på sit arbejde og H.H. overtager herfra.
Næste mødedato.
Mandag den 5. juli kl. 19.00

Referent: Susanne Melgaard

