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Bestyrelsesmøde I Uhre Vand 
tirsdag den 13.04.21 kl.19-21 
Uhre Gl. Købmandsgaard 
(Evt. afbud bedes meldt til GG) 

  

    

 
Møde og beslutningsreferat:  
 

1. Gensidig orientering  
Selvom vi har aftalt at mødes torsdag inden generalforsamling, afholder vi fortsat kvartalsvise 
bestyrelsesmøder. 
Brud på Gl. Kærvej satte en dag i marts det meste af Uhre by uden vand i ca. 5 timer, men det blev 
hurtigt udbedret. Der blev udvist stor forståelse fra forbrugerne. 
Vandledning til Nørregårdsvej 11 flyttes i forbindelse med, at ny ejendom opføres ca. 140 m. nord/vest 
for eksisterende bygninger og ca. 90 m. modsat vejen. Ifølge regulativ betaler grundejer selv udgiften. 
Alle har fået betalt for vandet i 2020 på nær én forbruger, hvor vandforsyningen p.t. er lukket. 
Den sidste halvdel af vandværkets bygning er nu bleven udbedret med et nyt lag tagpap. 
Vandværkets ny hjemmeside kan nu ses på: uhrevand.dk.      
   
(1) Vandindvendings tilladelse holdes øje med så vi ikke pumper mere vand op, så skal vi have søgt 

en ny.  Cuno har skiftet spindel ved Erik Pedersen, så der kan lukkes for vandet. 
             

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11.02.21 
(2) Er underskrevet af alle. 
 

3. Generalforsamlingen er som bekendt udsat, indtil det er tilladt at forsamle 20-25 deltagere. 
P.t. mangler vi forslag til suppleant, da Finn Wittendorf ikke ønsker valg. 
Regnskabet for 2020 gennemgås og underskrives på mødet. Jf. vedlagte Årsrapport 2020. 
Drøfte om vi skal lægge beretning og regnskab på hjemmesiden med det forbehold, at de godkendes 
på kommende generalforsamling. 
 
(3) Ronni Emborg vil gerne være suppleant til kommende valg. 

Regnskab er gennemgået. Der er diskuteret revisor omkostninger, de bør falde i 2021. 
Under tilgang er der 80.000 kr. - hvad omfatter de? 
Budget er diskuteret med evt. rettelser for nettoomsætning, som vi mener er højere i 2021. 
Årsrapport og beretningen lægges på hjemmesiden. 
 

4. Arbejdsopgaver i 2021. 
Drøfte og aftale kommende arbejdsopgaver i indeværende år:  

• Vi mangler, at kunne tage stilling til en ny boring contra permanent vand fra Brande. P.t. har vi 
fint vand fra eksisterende boring og en aftale om nødforsyning fra Brande Vand.  
Vi har aftalt, at Jysk Vandrens foretager vandprøver fra 4 markvandingsanlæg med assistanse 
fra Cuno og Henrik. Dette må gerne ske, når vandanlæggende sættes i gang her i foråret. 
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Mail-adresse: Godstart, 

Uhrevand@godmail.dk  

(Bestyrelsen har adgang via kode)  

 

 

• Eventuelle udskiftninger, investeringer eller arbejdsopgaver? 
 

(4)  Ejner fra Rabeck kontaktes for tømning af okkerbassin. 
Der skiftes en spindel på Uhrevej.   
 

 
5. Aftale dato for næste bestyrelsesmøde. 

Vi har aftalt at mødes torsdag før generalforsamling, men måske når vi et kvartalsvis møde forinden? 
(5) Vi mødes ½-1 time før generalforsamlingen.  

 
6. Evt . 

(6) Der var ikke noget.  
. 

 
Referent: Henrik 
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