
Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. Juli 2019 kl. 1900 – Formanden 

Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen. Gæst Lars Lindbøg 
 

Dagsorden! Referat! 

1. Vandværks samarbejde: Christian orienterede om status i samarbejdet mellem de 4 værker. 
Dialogen fortsætter i den tidligere positiv ånd. 

- Status v. formanden 

 

 

2. ORIENTERING FRA KASSERER:  

- ½ års måleraflæsning 

- Status – regulativ (Nyt fra formanden) 

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

 

Arne har aflæst målere, enkelte rettelser. Opkrævninger til betaling 1-8. 
Udpumpet mængde svarer til forbruget. 
Bolig til salg, vi mister muligvis tilgodehavende. 
 
Takstblad og regulativ er godkendt af Vejle kommune. 
 
Kontoudtog gennemgået og godkendt for perioden 1-5-19 til 2-7-19. 

3. ORIENTERING FRA FORMAND: Vejle kommune har erhvervet jord til udstykning af byggegrunde ved 
Sognefogedvej. Vi skal forberede os til opgaven, Christian og Arne 
varetager opgaven. 
 
Vi har kørt standardanalyser, de er ok. Er lagt på hjemmesiden. 
Vi har undersøgt vandet for CTA, disse prøver er også i orden. 
 
Handlingsplan. Brandhaner er nedtaget, 3 stophaner skal udskiftes. 
Arne udfører sammen med entreprenør. 
 
Lovpligtigt hygiejne- og driftkursus skal gennemføres. 
Arne på internatkursus og Christian web-baseret udgave. 
 
Vi ændrer honorering med 2,5% stigning fra og med 3. kvartal. 
 
 

- Ny udstykning 

- Analyseresultater 

- Handlingsplan Kort/Længere sigt 

- Kursusønsker og behov 

- Løn 2019/20 

4. ORIENTERING FRA SEKRETÆR Beredskabsplan er i drift. Både med elforsyning og drikkevand. 
Der udestår skriftlige aftaler. Jan følger op og får formalia på plads; 1-8. 
 
LER. Arne fortæller, at han bliver orienteret når entreprenører henter 
oplysninger til gravearbejde. 
 
Overflytning inden 1-9. OK med dagshonorar til Jan for arbejdet. 
Hjemmeside for Foreningsnyt. Skal ændres til et link og ikke andet. 
Jan varetager opgaven. 
 
Vi kan anvende ØSSbyland til advisering om eks.vis afbrydelser. 
Derudover bruger vi hjemmesiden og Egtved Posten. 
 
 
Brandhaner er nedtaget. Flere uforudsete forhold undervejs blev løst. 
Udskiftning af defekte stophaner, vi afventer overslag for graveriet. 
Skrotpriser på gamle brandhaner er minimale; afhændes efter aftale. 
Lukkeplanen skal revideres når alle udskiftninger er udført. 
I forbindelse med nedtagning af brandhaner blev der udskiftet 
stikledninger til 2 forbrugere. 
 
Vandmålere der er defekte grundet arbejde hos forbrugere, skal betales 
af den enkelte forbruger. I et konkret tilfælde faktureres VVS-firma. 
 
Ny forbruger på Sognefogedvej, der skal laves visuel kontrol. Arne. 
Vedligehold af vandbeholdere, skal ske i stille vejr. 

- Beredskabsplan/ydelser (v. formanden) 

- Ledningsoplysn. – LER (v. formanden)  

- Kryptering af mails/ny hjemmeside (v. Jan) 
 
 

 

5. ORIENTERING FRA BESTYRER 

- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold 

- Kommende planlagte opg. 

- Vandmåler omkostning pga. VVS arb. 

- Byggevand Sognefogedvej  

 

 

 



6. EVENTUELT:  
Christian foreslår Lars Lindbøg, Havrevænget 16. 
Christian undersøger flere kandidater. 
 

- Bestyrelses medlemmer – forslag 

- Suppleant - forslag 

7. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE: 

Best.møde og ekstraordinær generalforsamling.  
Afholdes den 26-8-19 Kl. 19 på Ågården. 
Jan laver indkaldelse til hjemmeside og Egtved-Posten. 

8. GODKENDELSE AF REFERAT: 
  

Dagsorden: Formanden Referat: Sekretæren 

 


