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Afbud fra Lars Schelde Jensen

Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
tirsdag den 15.02.22 kl.19-21
Uhre Gl. Købmandsgaard
(Evt. afbud bedes meldt til GG)

Møde- og beslutningsreferat:
1. Gensidig orientering.
Beslutning: Der er lukket for en forbruger.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 25.01.22
Beslutning: Det er underskrevet af alle.

3. Ny indvindingsboring.
Genoptagelse fra seneste møde, hvor vi drøfter overslag fra PC Brøndboring om:
A) At overtage ”Peter” (dybde: 50 m), som ikke anvendes i dag med etablering af strøm, pumpe og
500 m råvandsledning. Forinden skal ejeren godkende projektet, som herefter afprøves et
stykke tid. De øvrige naboer skal også godkende etableringen a.h.t. en beskyttelseszone.
B) 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.
Overslag ved ”Peter” på vandledning, pumpe og installation: 540.000 + el + køb af boring og jord.
Tilbud på boring ved vandværk: 370.000 + pumpe og installation.
Vedlagt overslag/tilbud fra brøndborer.
Som vi talte om ved seneste møde, er der ikke velvilje til at etablere boringer på landbrugsområder,
samt ved vores egen boring skulle der være et lerlag mere inden 150 meters dybde.
Beslutning :Bestyrelsen er nok mest til at lave en ny på egen jord.

4. Generalforsamling.
Drøfte regnskab 2021, budget 2022, beretning 2021 samt om vi evt. har forslag til behandling.
På seneste møde aftalte vi, at generalforsamling afholdes 22. februar 2022, og Lars modtager
genvalg.
Forslag til dagsorden og beretning er vedlagt, samt regnskab og budget sendes eller medtages til
mødet.

Uhre Vandværk
Beslutning: Regnskab er drøftet og godkendt af bestyrelsen, budget er en videre skrivning af 2021.
Beretning er også gennemgået.

5. Evt.
Beslutning: Der var intet.

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