Uhre Vandværk
Bestyrelsesmøde den 1. marts 2022

Mødested: Uhrevej 19, kl. 19-21

Ansvarlig
Navn
Telefon
e-mail Adresse

Gunnar
52509233
gunnargasbjerg@gmail.com

Deltagere:
Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgaard
Jan Kristensen.

Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
tirsdag den 01.03.22 kl.19-21
Uhrevej 19
(Evt. afbud bedes meldt til GG)

Møde og beslutningsreferat:
1. Gensidig orientering.
Til generalforsamling den 22.02.22 deltog 11 deltagere med Peter Kragsig som ordstyrer/dirigent. På
mødet var der enighed om en ny boring ved vandværket ca. 150 m. ned i et (antageligt) nyt
vandmagasin. Der var også en forespørgsel på, om en udpumpning fra Brande Vand på 396 m3
sidste år er nok til at udskifte vandet i rørledningen. Ifølge Jysk Vandrens er det et lukket system, og
de åbner op sammen med det månedlige tilsyn af vandværket.
Vi skal snart have tømt okkerbassinet, men hvor kan vi køre det hen?
Beslutning: Ejner fra Rahbek tømmer okkerbassinet og spreder på Henriks mark.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat 15.02.22 og generalforsamling 22.02.22.
Beslutning: Er underskrevet af alle.

3. Konstituering med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Herunder gennemgang af vandværkets forretningsorden med ansvar og opgaver.
Beslutning:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Jan Kristensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgård

Der er blevet valgt, at der skal ny elektriker til. Bjørn fra Jysk Teknik bliver kontaktet.

Uhre Vandværk

-

4. Ny indvindingsboring.
Genoptagelse fra seneste møde hvor vi aftaler, hvem der udover PC Brøndboring skal komme med et
tilbud samt ikke mindst indholdet, så vi kan sammenligne og foretage et kvalificeret valg.
Tilbuddet vedrører at etablere en ny boring midt på vores nuværende areal, der sandsynligvis har et
nyt magasin ca. 150 m. nede i et mere beskyttende jordlag. Nuværende magasin ligger på 63-71 m.
PC nævner i deres tilbud: Udførelse af 150 m ø400 mm lufthæveboring samt nedsættelse af 225mm
pvc rør, heraf ca. 12m spaltefilter, filtergrus og forseglingsmateriale omkring forerør. Herudover kan
tilbuddet også omfatte renpumpning, pumpetest, langtidspumpning, indmåling og rapport til GEUS.
Evt. skal vi også bede om eventuelle tillæg, der kan komme i betragtning.
Efterfølgende vil der også være montering af pumpe og installationer.
Beslutning: Der bliver indhentet 2 tilbud mere. Vandfax og A. Højfeldt bliver spurgt.
Der bliver indkaldt, når de kan komme.

5. Vandspillet bør undersøges.
Da vi har et vandspild i 2021 på 12,8%, skal vi aftale hvilke tiltag der igangsættes. Først har vi bedt
Jysk Vandrens om at servicere og evt. udskifte vandværkets målere, men hvad er næste skridt?
Beslutning: Vi venter på svar fra Jysk Vandrens, og holder øje med ledningsnettet.

6. Evt.
Beslutning: Cuno snakker med Jorge om evt. nyt kort materiale
Der er forespurgt om levering af vand på Stendalsvej ved Karsten Kanne.

Mail-adresse: Godstart,
Uhrevand@godmail.dk
(Bestyrelsen har adgang via kode)

