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Bestyrelsesmøde I Uhre Vand 
onsdag den 16.12.20 kl.19-21 
Uhre Gl. Købmandsgaard 
(Evt. afbud bedes meldt til GG) 
 
Mødet begynder med et par 
stykker smørrebrød m.m. 

  

    

Møde- og beslutnings referat:  
1. Gensidig orientering  

Tømrer Jonas Frandsen har udskiftet vandværkets udhæng, men mangler udskiftning af paptag ved 
den lidt mindre sammenbygning nærmest Uhrevej. 
Der udleveres gavekort til bestyrelsen i stedet for honorar. 
Cuno har aflæst alle i begyndelsen af december, og Britta har (når vi mødes) sendt regninger ud. 
Vandforbruget for de enkelte ejendomme er indberettet.  
(Cuno skriver en regning på måler aflæsning, km og tid) 

             
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21.10.20 

(Det er godkendt og underskrevet af alle) 
 

3. Orientering om sagen ved ny stald på Engebækvej 26, hvor vandledning til Engebækvej 18 flyttes. 
(Der er flyttet vandledning og sat en ny målerbrønd og større måler op. 
Engebækvej 18 bliver der givet en advarsel, fordi der er brugt vand udenom måler.) 
 

4. Udsættelse af dette punkt indtil der foreligger vandprøver. 
Eksisterende vandværksboring er udfordret med nedsivning af ”affaldsstoffer”, hvorfor muligheder med 
”sunde og bedre” jordbundsforhold afsøges 

• Aftaleændring med Brande Vand om levering af mere permanent vand  

• Ny indvindingsboring ca. 100 m i retning nord/syd med gode jordbundsbetingelser.  
 

Vi har efter seneste møde aftalt en undersøgelse af 4 vandprøver fra marvandingsanlæg ved Henrik 
Ross Sørensen, Betinna Brandt Sørensen, Holger Olsen og Alfred Porsbjerg. 
Jeg har tidl. aftalt med formanden for Brande Vand, at vi afventer undersøgelsesresultaterne inden 
nærmere drøftelser af deres tilsendte oplæg. 
 
(Vi går i gang en dag, med at lave nogle prøve-pumpninger) 

 
5. Drøfte generalforsamlingen den 24.02.21 i Uhre Vand med bl.a. forslag til dirigent, valg/genvalg af 1-2 

medlemmer samt evt. behandling af forslag. 
Såfremt der stadigvæk er ” corona-restriktioner” i februar med et forsamlingsloft på 10 deltagere 
udskydes generalforsamlingen.  
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Mail-adresse: Godstart, 

Uhrevand@godmail.dk  

(Bestyrelsen har adgang via kode)  

 

 

(Der modtages genvalg, og der skal findes en suppleant mere. Christian Søndergård bliver spurgt om 
ordstyrer post.) 

 
6. Takstblad for 2021 drøftes ud fra nuværende takster sammenholdt med forventet regnskab og 

faldende indekstal. Overvej om rykkergebyr skal hæves fra 50/75 kr. til 100 kr.?  
Tidsfrist for indlevering til kommunen er 1. februar 2020. Vedlagt bilag, Takstblad 2021. 
 
(Taksterne fastholdes men statsafgifter bliver nok højere, de kommer ca. 1-2-2021. 
Rykkegebyrerne hæves til 100 kr. Takstbladet lægges frem til generalforsamlingen) 

 
7. Aftale dato for næste bestyrelsesmøde.  

(11-2-2021) 
 

8. Evt. 
(Gamle målere der ikke er i brug skrottes og slettes af systemet. Britta og Cuno tager sig af det.) 
 
 
 
 
Referent: Henrik Ross Sørensen. 
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