Uhre Vandværk
Bestyrelsesmøde den 25. januar 2022

Mødested: Uhrevej 27, kl. 19-20
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Gunnar
52509233
gunnargasbjerg@gmail.com

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

Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
tirsdag den 25.01.22 kl.19-21
Uhre Gl. Købmandsgaard
(Evt. afbud bedes meldt til GG)

Møde og beslutningsreferat:
1. Gensidig orientering.
Siden sidst har vi udsendt årsopgørelser til vore forbrugere samt afholdt møde med brøndborer.
Vi har i 2021 udpumpet 101.152 m3 og afregnet for 88.207 m3 vand hos 210 forbrugere. Vandspildet
er på 12,8%, hvilket er for højt, og bør undersøges nærmere. Hertil kommer at skyllevandsmængden
på 19.184 m3 også er alt for højt, hvilket Jysk Vandrens er sat til at undersøge nærmere.
Formanden har uddelt gavekort til bestyrelsen i stedet for honorarudbetaling.
Vores bogholder, Britta Rosenkilde stopper med udgangen sf januar måned 2022. Opgaven overtages
af regnskabsfirmaet Brandt og Holt i Brande.
Beslutning: Jysk Vandrens renser målere e.v.t. udskifter dem oppe på vandværket, og der skal kigges
efter på ledningsnettet om der kan ses nogle utætheder.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 05.10.21
Beslutning: Er underskrevet af alle.

3. Ny indvindingsboring.
Der har været afholdt møde med PC Brøndboring den 13.12.21 hos Jysk Vandrens. I mødet indgik
analysen af 4 markvandingsboringer og vores egen boring (tidl. udleveret). Generelt ser analyserne ok
ud ved alle markvandingsboringer - bedst i rækkefølgen ”Holger, Betina, Peter og Henrik”. Vores egen
boring er udfordret med lidt for højt pesticidtal på én ud af over 50 analyseparametre. De øvrige max.eller minimumtal på f.eks. råvandets surhed, jern eller kulilte kan man på vandværket kompensere for
ved rensning eller tilsætning.
På mødet blev der drøftet, at vi bedst kan fremtidssikre os, hvis vi kan finde et sted udenfor den
”begravede dal”, hvor der ikke har været dyrket landbrug. Da det ser svært ud, vil den næst bedste
løsning være:
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.
Vi har aftalt, at PC sender overslag over de to løsninger den 3. uge i januar 2022.
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Beslutning: Der er ikke velvilje til at etablere boringer på landbrugsområder.
Der skulle være et lerlag mere inden 150 meters dybde.

4. Generalforsamling.
Aftale dato for kommende generalforsamling i februar 2022. Herunder optagelse af punkt med
etablering af ny boring eller aftaleændring med Brande Vand. Til orientering er Lars på valg.
Beslutning: Regnskab er klar om 14 dage. Generalforsamling er sat til 22-2- 2022.
Lars modtager genvalg.

5. Takstblad 2022.
Aftale fast afgift og forbrugsafgift pr. m3, som i flere år har været sat til 736 kr. + 4 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgiften vil blive indeksreguleret. Sidste år regulerede vi opkrævningsgebyr, men ikke lukke
og åbningsgebyr. Måske skal de 500 kr. her hæves lidt?
Beslutning: Der er enighed om priserne i 2022.

6. Evt.
Beslutning: Der er ingen kommentar

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

