
Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde Mandag den 26. August 2019 kl. 1900 – Plejehjemmet 

 

Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen, Lars Lindbøg, Bjarne Iversen 

Dagsorden! Referat! 

1. Vandværks samarbejde: Opsummering a.h.t. de nye medlemmer.  
Vi er i konstruktiv dialog med Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker. 
Årsagerne er forsyningssikkerhed, både mængde, kvalitet og opfyldelse af 
myndighedskrav. 
Det er også en udfordring at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til at lede selskaberne. 
Orientering om økonomi, tekniske installationer og det kommende arbejde 

- Status v. formanden 

 

 

2. ORIENTERING FRA KASSERER:  

- ½ års måleraflæsning/afregning 

- Kontoudtog fra banken udleveres af 
kassereren til gennemgang (der skal anføres 
udskrift nr. og/eller dato 

 

½-års måleraflæsning udført. 
Vi er i gang med opkrævninger af aconto-bidrag. Der udestår ca. 19.000 kroner fra 18 
restanter. 
Heriblandt et enkelt dødsbo 

Kontoudtog omdelt til bestyrelsen. Ingen kommentarer. 

3. ORIENTERING FRA FORMAND: 
Bjarne og Lars orienterede om deres baggrund. Bjarne økonomi, Lars kommunalt 
miljøområde. 

Haderslevmødet.  Christian og Jørgen deltog i møde arrangeret af Danske 

Vandværker. 

3 leverandører deltog, materiale fra mødet overdraget til Arne. 

 

Oktober er der messe i Fredericia. Alle kan deltage som medlem af 

vandværksbestyrelsen 

- GF valg af best.medl. (Jan medbring 
venligst PC) 

- Inspiration fra Haderslev mødet  

4. ORIENTERING FRA SEKRETÆR 
Vi er næsten i mål med ny hjemmeside og mail. Forventer at svinge rundt i denne uge. 
Alle får besked når det sker. 
Den fælles mail skal gå til både Jørgen og Arne. Det bliver checket, inden der svinges 
rundt. 
 
 
 
 
Fælles hovedmålere på værket har under 0,5 % i fejlvisning. 
Manglede tryk ved forbruger; arbejdet er sat på standby. Er aftalt med forbrugerne. 
Defekte stophaner laves i en arbejdsgang. Afventer faktura fra entreprenør for at se 
prisniveau. 
Reparationer på værket udført. Både internt og af eksterne håndværkere. 
Byggevand på Sognefogedvej til en enkelt forbruger. Der er lavet en plan og det er sat i 
værk. 
 
Kontrolprogram vandmålere.  Lovpligtig kontrol er gennemført. 
Ud af en leverance på 492 målere er 30 målere testet og godkendt til 9 års drift.  
De øvrige målere i leverancen er dermed godkendt til samme driftsperiode. 
Batterier i målerne skal skiftes med jævne mellemrum. 
Vi kan se det er udløbet, når vi ikke kan fjernaflæse måleren. 
Et skriv om vi tester målere og de er godkendt sættes på hjemmesiden. 
Døre i bygning er ikke monteret endnu, Arne rykker for status ved leverandør. 

 

- Hjemmeside / Mail adresser 

 

5. ORIENTERING FRA BESTYRER 

- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold 

- Kommende planlagte opg. 

- Vandmåler omkostning pga. VVS arb. 

- Byggevand Sognefogedvej  

- Kontrolprogram for vandmålere 

 

 

 



6. EVENTUELT: 
Danske Vandværker – Vandposten skal leveres til Bjarne og Lars fremover. 
Jan varetager opgaven 
 
Vandværket stiller pc´er til rådighed. Udleveres hos Jan 
Blanket vedrørende Dataforordning underskrives ved udlevering. 

Rundvisning på vandværket til det kommende bestyrelsesmøde. 

- Bestyrelses medlemmer – Afh. Af GF 

- Suppleant – Afh. Af GF 

7. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE: 

Torsdag den 24. oktober kl. 19. Christian booker på kroen. 

8. GODKENDELSE AF REFERAT: 
 Er sket via email. 

Dagsorden: Formanden Referat: Sekretæren 

 


