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Hårevej 25, Faurskov Mølle 
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BESTYRELSESMØDE  
  
Møde nr. 3 - 2020 
 
Dato:  onsdag den. 09 september 2020 kl. 18.30 
 
Sted:  Bakkemose 
 
Indkaldte: Formand Kai Egede Jensen, Jørgen Hviid, Flemming Nielsen, Martin Jensen, Lise Hansen 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 17. februar 2020 og møde den16. januar 2020 

 
2. Orientering / siden sidst 

 
3. Økonomisk orientering ved Lise 

 
4. Generalforsamling 2020/ 2021 

 
5. Stade på renovering – bilag om økonomisk stade pr. 1. september 2020 

 
6. Næste møde 
 
 

 
Ad.1 
Referat godkendt 
  
Ad.2  
Corona har givet en fysisk pause i mødeaktiviteten, og aflyst generalforsamlingen. 
Lånet er gået igennem og vi har fået 4,4 mil. til renovering af ledningsnettet. Områderne Jerup og Billeskov har 
givet lidt udfordringer. Skovbakken var i meget dårlig stand, hvor der blev ved med at komme brud imens at 
renoveringen stod på.  Lækagemålinger giver mindre og mindre udslag, så det kan blive svært at finde de sidste 
mindre utætheder. Økonomisk kan det ikke betale sig, men de brud som findes laves for minimere spild. 
Billeskov startede med et meget stort spild. Der blev sat en målerbrønd ved starten af ledningen og man fandt 
efterfølgende lækagen i nærheden. En del af ledningen er blevet privat efter sammenlægning af to matrikler. 
Pumperne på værket har efter den løbene renovering nogle gange driftsstilstand om natten på 3-4 timer.  
Forsyningssikkerheden er derved optimeret og mindre udgifter på strøm og spild. 
I april er beredskabsplanen opdateret og fremsendt til Assens kommune. 
Vandværkets nye hjemme er i gang, og formanden har løbene skrevet på infosiden om renoveringen og 
driftstop.    
 
 
Ad. 3 
Økonomi.  
Lise fremlagde økonomien. Kassebeholdningen er den. 07.09. på Kr.1.863.397,94 Der er indberettet moms og 
det har givet penge tilbage. Kr.291.000,-. Der er regninger og moms for ca.Kr.1.500.000,-    
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Ad.4  
Generalforsamling blev i foråret aflyst pga. Covid19. Der er aftalt ny dato, mandag den 12. oktober 2020 kl. 19. 
hvor den afholdes i klubhuset kertevej 
Informationen er tidligere husstandsomdelt, og bliver denne gang annonceret i lokalavisen og på hjemmesiden. 
På valg er Jørgen og Martin. De modtager begge genvalg. Der mangler en suppleant, så der opfordres til at 
spørge om man kender en som vil være med i bestyrelsen. 
Valg af revisor suppleant, Lise spørger Marianne 
  
Ad.5 
Fremlagt statusbilag. Projektgennemgang og drøftelse af det videre forløb som pt er Kertevej 2-16. 
Der er ca.1.9 mil tilbage af de 4.4mil. Udskiftningen har nogle steder givet udfordringer med efterfølgende brud 
pga. trykforøgelse. Det bekræfter at ledningernes levetid nærmer sig og de bør udskiftes. Det også givet et 
bedre vandtryk og flow hos forbrugerne.  
 

 
 
 
Ad.6 
Næste møde aftales på generalforsamling. 
 
 
Mødet sluttet kl.21.00 
 
Således opfattet af 
Flemming Nielsen 
  
Referat udsendt til følgende: 
Lise liseorsbjerg@live.dk 
Kai keg@faurskovmolle.dk 
Martin bakkemose@mail.dk  
Jørgen  mail@best4life.dk 
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