
 

      

 

                 

                                                                                                 Drøsselbjerg, den 12. september 2019 

 

Referat fra bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmøde onsdag den 11. september 2019 kl. 16.30 hos Arne Kristensen, Mimersvej 21, 
Drøsselbjerg. 

Eventuelt afbud til formanden, samt Arne Kristensen. Senest mandag 9. september af hensyn til forplejning. 

Deltagere:  Formand  Troels Lund 
                     Næstformand  Søren Skovager 
                     Sekretær  Arne Kristensen 
                    Kasserer  Lars Meng 
 Bestyrelsesmedlem Gitte Nybo 

1. suppleant   Allan Bürmeister  
2. suppleant   Kaj Pedersen   

                            
Vandværkspasser  Knud Olsen 

 Regnskabsfører  Bjarne Thor Jensen 
 
Afbud:               Alle mødt frem. 
 
Dagsorden:     
 
        Formanden bød velkommen til Knud Olsen og tak til Garly Hansen. 
 

1. Godkendelse af referat 28. juli 2019. 
Referat godkendt. 
 

2. Regnskabsfører 
a. Økonomi. 

i. Etablering af lån. 
Lån til nye elektroniske vandmålere er ved at være på plads, hvor der skal afdrages 
over en 10- årig periode og årlig afdrag kr. 50.000 + engangsydelse på ca. kr. 25.000 
for godkendelse af revionsfirma. 
Lån i Kommunekredit andrager 0 procent i rente, men 0,4 procent i provision 
2.000,00- 2020 og derefter faldende i forhold til restgæld. 
Dokumenter underskrevet af bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 



ii. Status på økonomi 
Beholdning Danske Bank kr. 609.000 og Sydbank Bank kr. 17.248 i alt ca. kr. 
626.000. 
 
Bjarne Thor udleverede et nyt Ballance/budget, så man kvartalsvis kan se hvor 
mange procent af årets budget, der er forbrugt.  
 

b.               Sikker mail opdateringer. 
 
De sidste 2 som manglede er Gitte Nybo mail: Gitte@droesselbjergvand.dk og Allan 
Bürmeister: allan@droesselbjergvand. 
Allan Bürmeister har fået sin oprettet. 
 

c. Status på etablering af SMS service. 
Regnskabsføreren har fået SMS service oprettet og men formanden mangler. Derefter kan  
vi fremover sende meddelelser ud både på mail, SMS og hjemmesiden, så herefter skulle vi 
gerne ramme så mange andelshavere som muligt. 
Formanden vil lave en infoskrivelse snarest, til udsendelse. 

                      
                             Der var indkommet et tilbud på leasing af Regnskabsførerens printer. Sagen kan tages op  
                             Igen, når der skulle blive problemer den nuværende printer.    

 
 

3. Ansættelse af ny vandværkspasser. 
a. Der er skrevet kontrakt med Knud Olsen, Bildsø, som mandag 2. september overtog 

ansvaret som vandværkspasser. Kontrakten gennemgås. 
Aftale 3 mdrs. prøvetid med ansvar for driften m.v., ansættes via Knuds VVS til kr.5000 excl. 
Moms månedligt.  
  

b. Aftale om græsslåning og pasning af arealer skal iværksættes. Formanden har spurgt Allan 
Bürmeister, som er interesseret. 
Formanden og Allan Bürmeister tager en runde og ser på opgaven, som indeholder 
græsslåning på Vandværket, Trykforøgerstationen, Boring 2, samt pasning af de 3 
sektionsbrønde med nødvendig ukrudtsbekæmpelse omkring de nævnte arealer.  
 

c. Status på etablering af adgange for ny vandværkspasser. 
Knud Olsen skal have nødvendige nøgler til alle vandværkets bygninger og skure m.v. Det 
drøftedes om vi skal have forskellige nøgler. Såfremt det skønnes nødvendigt, vendes der 
tilbage med sagen til drøftelse. Formanden og Knud Olsen tager en vurdering.  
 
Opdatering af ledningstegninger. 

d. Der er dukket 2 fejl op. Krebsevej og Gårdhøjsvej 6. 
e. På Valhallavej er der i den nye udstykning opsat 5 målerbrønde på 4 matrikler! 

De nævnte fejl, samt ny vandmåler på Drøsselbjergvej, skal rettes/markeres. Der rettes 
henvendelse til Rambøll for løsning af de nuværende fejl, samt fremtidsrettede.  

                
4. Udskiftning af de sidste elektroniske vandmålere. 

Der mangler kun udskiftning af 1. stk. vandmåler som gerne skal være færdiggjort senest den 
18.09.2019, da der skal foretages aflæsning af forbrug den 30.09.2019. Dette gøres af Bjarne Thor 
og Formanden.  

 
5. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus 

a. LER forespørgsler. 
i. 20 stk. siden sidste ordinære bestyrelsesmøde. 

b. Referat fra Vandrådsmøde 19. august. Herunder  
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i. Brandhaner  
I Vandværkets forsyningsområde er der en del C-Brandhaner, som ikke bliver brugt 
eller vedligehold af Beredskabet. Vi har 1 stk. B-Brandhane i byen på 
Drøsselbjergvej, som Beredskabet efterser. 
Ved nedlæggelse af C-brandhanerne er det vores opfattelse, at det er beredskabet, 
som skal betale. 
Såfremt Vandværket, skal udskifte vandledninger i områder med C-brandhaner vil 
disse blive nedlagt. 

ii. Store Pejledag. 
                             Vandrådet afholder 2 gange årligt ”Store Pejledag”. Vandværket registrerer  
                             Pejling af vore 2 boringer hvert kvartal. 

 
iii. Aftale med Eurofins 

Vandrådet har lavet prisaftale med Eurofins for analyseprøver.  Vor aftale med 
Højvang for det godkendte analyseprogram løber til udgangen af 2019. 
Bestyrelsen vil vurdere om vi skal lave aftale med Eurofins for 2020, såfremt de er 
billigere.  
 
Team Viewer og Tethys. 

                   Knud Olsen skal overtage Garly Hansen adgang til Tethys. Dette sørger Troels Lund  
                                            og regnskabsføreren for. 
                                            
                                             Det skal undersøges hvor mange licenser vi skal have til Team Viewer. Formanden 
                                             og regnskabsføreren tager sig af dette.   
  

 
6. Andre driftshenvendelser:  

i. Drøsselbjergvej 23 – installering af vand. Status. 
Målerbrønd og måler er opsat. 
 

ii. 2. juni vandspild Bakkedraget 6. Lukket for vandet og ejer adviseret. 
Orientering. 
 
Der var kommet en henvendelse fra en ejer på Lokesvej om indlæggelse af vand på 
en udstykket dobbeltgrund. 
Der er tilsyneladende indgået en af os ubekendt aftale mellem Kalundborg 
Kommune og Sk Forsyning. Således, at fremtidige indlæggelser af vand i det 
nuværende område som Stillinge Strand Vandværk har, skal SK Forsyning oprette.  

 
7. Vandværkets hjemmeside – drifts info v. Arne Kristensen. 

            Besøgsantal på hjemmesiden  
            Målertallet er på 16.302, hvilket er 1218 besøg siden sidste bestyrelsesmøde.  
 

Profilbilleder og persongalleri. 
På hjemmesiden indsættes billeder af bestyrelse og regnskabsføreren, suppleanter og 
vandværkspasser indskrives med nav og mailadresse m.m. 
 
Nyhedsmail/opslag, beslutninger på bestyrelsesmøder m.m. 

            Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover blive lagt ind på hjemmesiden i en redigeret  
            udgave som laves af Formanden, så persondata-forordningen overholdes. 
            Formanden laver endvidere en Infoskrivelse, som lægges på hjemmesiden og udsendes via  
            mail og SMS.  
Der annonceres på hjemmesiden at der foretages aflæsning af vandmålere den 30.09.2019  
 

8. Kursusaktivitet 



a. Deltaget siden sidst:  
i. Ingen. 

b. Kommende kursustilbud: https://www.danskevv.dk/arrangementer/# 

c. Allan Bürmeister og Troels Lund (flere?) deltager i fyraftensmøde i morgen 12. sept. i 
Eskebjerg. 

Allan Bürmeister, Troels Lund og Kaj Pedersen deltager. 

d. Regionsvandrådsmøde den 25.9.2019 i Køge 

Formanden deltager. 

Vandværksforeningen den 17.9 for Administratorer og kasserer: Bjarne Thor deltager. 

                             Temamødedag den 3.12 BNPO-møde – Tilmelding til Troels Lund senest 20/10.    

 

9. Eventuelt  
Intet. 
 

10. Næste møde  
Den 11.12.19 kl. 16.30 hos Lars Meng. 
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