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Bestyrelsesmøde I Uhre Vand 
onsdag den 24.06.20 kl.19-21 
Uhre Gl. Købmandsgaard 
(Evt. afbud bedes meldt til GG) 

  

    

 
Møde og beslutningsreferat:  
 

1. Gensidig orientering /  Depot og aktier er flyttet over i det cvr nr der bliver benyttet fremover, vi 
beholder både nordea og handelsbanken. 
Jydsk vandrens har overtaget vedligehold indedøre.  christian sørensen fortsætter med udvendig 
vedligehold. 
Jan har fulgt op på udestående vedr. der er få penge der ikke kommer ind. 
  
 

• Gunnar har udsendt nedenstående info 

• Bordet rundt hvor hvert medlem orienterer  det var ok. 

 
Der har været afholdt flere møder på det seneste. Ved. Peter Holt har Karina overleveret bogføringen til 
Britta. Vi har aftalt, at Britta også betaler regninger efter, at Jan har godkendt disse på vandværkets mail: 
"Godstart". 
Vi har afholdt møde med Knud fra Jysk Vandrens i vandværkets hus, hvor jeg (Gunnar) efterfølgende har 
aftalt, at de lukker op for Brande Vand hver måned - evt. hver 14.dag. De bedes også skylle gulvet. Dvs. alt 
vedr. husets drift står de for. Med hensyn til renovering er tømrer Jonas Frandsen sat på opgaven med 
udskiftning af udhængsbrædder og reparation af tagpaptag. 
Jeg har aftalt med Christian, at han fortsætter med de udendørs opgaver primært med at slå græsset. 
Rahbek VVS har i maj tømt vandværkets okkerbassin, der ifølge aftale er tømt i gyllebeholder ved Christian. 
 
Jeg har afholdt møde med tidl. formand Orla Jæger, som bl.a. opfordrede til at se i tidl. beslutningsreferater 
og kontakte Heidi Krogsgaard fra kommunen angående ny indvindings boring. 
Efter flere procedurer har vi endelig fået adgang til vores konto i Nordea. Jan og Britta har efterfølgende haft 
travlt med at indhente diverse betalinger og fået udsendt rykkere. 
Ifølge vores takstblad har Cuno den 1.juni elektronisk aflæst ved vore storforbrugere (over 3000 m3) og skal 
aflæse ved alle den 1. december. 
Afslutningsvis har jeg talt med Michel "Blik" om, at han ved opførelse af 3 nye boliger i samme ejendom skal 
betale 1 + (2 x 0,9) tilslutning. (Jf. vandværkets takstblad)  
 
 

 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 06.04.20. 
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Uhre Vandværk 

- 

  

Mail-adresse: Godstart, 

Uhrevand@godmail.dk  

(Bestyrelsen har adgang via kode)  

 

 

3. 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.  
Cuno har haft møde med højfeldt A/S de mener vi skal søge mod nord oppe i skoven ved morten naturel. 
Der er en meget løseligt pris ca 700.000kr 
Der bliver taget 3 vandprøver i området og afleveret og analyseret af knud fra jydsk vandrens. 
 
Med hensyn til evt. ny vandboring har Cuno afholdt møde med Højfeldt, og vi har et oplæg fra PC, Højslev 
liggende – i øvrigt en bestyrelsesbeslutning fra 04.10.18.  
På bestyrelsesmødet skal vi drøfte, hvad vi skal undersøge nærmere.  
Vedlagt 3 bilag fra Brande Vand, PC Brøndboring og Ikast Brande Kommune. 
 
 
 

4. Beredskabsplan til revision og godkendelse. 
Jf. vedlagte beredskabsplan som er opdateret og skal ligge fremme ved vandværket.  
Bilag vedlagt dagsorden. 
 

            Der bliver lavet opdateringer på alarm liste vedr håndværker og stor forbruger. 
 

 
5. Aftale næste bestyrelsesmøder med dato og evt. dagsordenpunkter 

23-9-2020 kl 19-21 
 

6. Evt. 
Cuno vil gerne have en kundelist til halvårs aflæsning. 
Gejlbjergvej 11 skal tjekkes om måleren har sprunget 100m3  
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