
  

 

                                                                                                                 Drøsselbjerg, den 10.Spetember 2020 

 

Referat af  bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk 

Onsdag den 9. september 2020 kl.16.15, Hos Kaj Pedersen Jarlsvej 9, Drøsselbjerg. 

Eventuelt afbud til formanden og Kaj Pedersen senest tirsdag 8. september. 

Deltagere:  Formand  Troels Lund 
                     Næstformand  Søren Skovager 
                     Sekretær  Allan Burmeister 
                    Kasserer  Lars Meng 
 Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen 

1. suppleant   Hans Henrik Nørskov Mikkelsen  
        

Vandværkspasser  Knud Olsen 
 Regnskabsfører  Bjarne Thor Jensen    
Dagsorden:     
 

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde 01. september 2020. 
Godkendt 
 

2. Kort gennemgang af generalforsamlingen 30. august. 
Formanden holdt en kort gennemgang. Opfordring til fremover at gennemføre skriftlige/hemmelig 
afstemning. 

 
3. Behandling af Bjarnes kontraktforslag. 

a. Hvad gør vi fremover 
Opgaverne som Forretningsfører varetager blev detaljeret gennemgået. Bestyrelsen følte sig ikke 
rede til at beslutte på nuværende grundlag, så en arbejdsgruppe bestående af Troels og Lars blev 
nedsat for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag. Mulighed for ny opgavefordeling er til stede. 

 
4. Skuret på vandværket er meget defekt, skønnes at skulle udskiftes. 

a. Hvad mener vi der skal gøres 
Besluttet at opføre et nyt skur af samme størrelse som nuværende med samme toilet forhold, samt 
betonfundament. Gennemføres i foråret 2021. Tovholder blev Allan. 

 
5. Rengøring på vandværket. Hvem tager sig af det og hvordan med hyppighed 

Garly opfordres til at foretage rengøring 1 gang månedlig. Knud drøfter det med Garly. 
 

6. Regnskabsfører 
a. Økonomi. 

i. Diverse ejerskifte/nye andelshavere 
Indtil videre i år er der tilkommet 65 nye andelshavere. 
Saldo i bankindestående d.d er 850.561,91 kr. 
Ny stikledning til Zeusvej 7c er etableret, den blev noget lang ca 119 m og mod normalt max 20 
meter. Derfor underskud for vandværket, men når flere stikledninger skal etableret på samme 
lokalitet fremover vil det give overskud da ledningen nu er etableret. 



 
Drøftelig af mistanke om manglende målerbrønde. Knud og Bjarne udpeger mulige manglende 
brønde. 

 
7.    Vandværkspasser 

a. Status på udskiftning af låse og nøgler. 

Er gennemført. 

b. Status på daglig drift 

Ingen udfordringer alt kørt normalt. Vi har haft en noget forøget udpumpning i forhold til sidste 

år ca 5.000m3 mere. 

Danske Vandværker har oprettet en teknisk forum mhp at genanvende spildevand. Skønnes ikke 

at være relevant for os, da vore udpumpning er for lille til at gøre det en evt nyt anlæg 

rentabelt. 

8. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus 
Vi har modtaget en henvendelse fra Natur Energi om ”strømaftale”, vi takker nej da vi har en anden 

aftale. 

9. Rapport om vandværkets ledningsnet.  
a. Vi har besluttet at se nærmere på ledningsnettets status. Hvordan skal vi gøre? 

Som tidligere nævnt, følger den rapporten fra Kryer. Punktet udgår på næste dagsorden 

 
10. Vandværkets hjemmeside – drifts info v. Formanden. 

 
i. Profilbilleder og persongalleri 

Kaj tog billeder af os alle. Troels lægger dem ind på hjemmesiden. 
 

11. Kursusaktivitet og møder. 
a. Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde for Kalundborg Vandråd,  

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.30 i Svallerup Forsamlingshus, Svallerup Landevej 19. 

Svallerup, 4400 Kalundborg.  

Knud og Troels deltager. 

Troels har deltaget på Generalforsamling i vandrådet. Der blev drøftet ansvar for fjernelse af 

brandhaner. Kommune ansvar. Mulig oprettelse af en skovfond.  

 
12. Eventuelt. 

 

13. Næste møde. 02.12.20 kl. 16:00 Hos Lars Meng. 

Referent. 

Allan Burmeister 

 


