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Møde og beslutningsreferat:  
 

1. Gensidig orientering 
Bestyrelsesmødet i september udsat til oktober, da der ikke var presserende punkter. 
Formandsbeslutning om en ligelig fordeling af honorar imellem ham og kasserer med 10.000 kr. 
Honorar for øvrige bestyrelsesmedlemmer på 1.200 kr. udbetales som ”Brande Gavekort”. 
 
Jan og Britta har hen over sommeren fortsat arbejdet med at indhente betalinger med rykkerskrivelser. 
De fleste problemstillinger har været omkring flytteopgørelser. Vi har 2 konkursboer med begrænset 
tab. Samtidig skal man desværre bruge tid på at minde nogen om manglende betaling. 

 
Ifølge vores takstblad skal Cuno aflæse ved alle den 1. december. Vi har i den forbindelse indkøbt en 
tablet. 

 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24.06.20 
 

3. Orientering og drøftelse af aftale hvor ny stald på Engebækvej 26 betyder, at vandledning til 
Engebækvej 18 skal flyttes. Ifølge Danske Vandværker er aftaler, som ikke er tinglyste ikke noget 
værd, hvilket betyder, at flytning bliver på vores regning. Cuno orienterede om møde med HD Byg. 
Der blev aftalt forskellige løsninger med ny ledning til Højgård i aftale med ejer, Lars Wissen 
 

4. Fortsættelse fra sidst: 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 iværksat undersøgelse af 4 vandprøver fra marvandingsanlæg ved Henrik 
Ross Sørensen, Betinna Brandt Sørensen, Holger Olsen og Alfred Porsbjerg. 
Der er aftalt med formanden for Brande Vand, at vi afventer undersøgelsesresultaterne inden nærmere 
drøftelser af tilsendte oplæg. 
Vi diskuterede de nye vandprøver og Jysk Vandrens tager prøver af alle boringer. Cuno tager kontakt 
til Henrik snarest, så vi på næste møde kan drøfte resultatet. 

 
5. Drøfte tilslutningsaftaler hvor vi indtil 2012 har udfyldt indmeldelsesblanketter. Herefter foreligger mail 

vedr. Engbækvej 31 fra 2015 og en orientering på, seneste bestyrelsesmøde vedr. Uhre Byvej 43 A-C.  
I 2019 foreligger 3 tilslutninger, der blev orienteret om på generalforsamlingen den 27.02.20. 
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Mail-adresse: Godstart, 

Uhrevand@godmail.dk  

(Bestyrelsen har adgang via kode)  

 

 

Skal vi genindføre ordningen eller kan anden praksis anvendes? 
Vi genindfører at tilslutningsafgiften skal være betalt før arbejdet bliver påbegyndt. 
 

6. Aftale dato for næste bestyrelsesmøde og generalforsamling 2021. 
Næste møde er onsdag den 16-12-20 og generalforsamling den 24-02-20. 
 

7. Evt. 
Cuno og Britta får de målere der står som ”0-målere” slettet efter årsafslutningen den 01-12.20. 

 
 
 
Referent: Henrik Ross Sørensen 
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