
ANDELSSELSKABET  KERTE  &  OMEGNS  VANDVÆRK 
  
Formand Kai Egede Jensen 
Hårevej 25, Faurskov Mølle 
5560  Aarup 
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04 
E-mail : keg@faurskovmolle.dk / kegj@vd.dk. 
 
BESTYRELSESMØDE  
  
Møde nr. 2 - 2020 
 
Dato:  mandag den. 17 februar 2020 kl. 18.30 
 
Sted:  Hårevej 25. 
 
Indkaldte: Formand Kai Egede Jensen, Jørgen Hviid, Flemming Nielsen, Martin Jensen, Lise Hansen 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 21- november 2019 og møde den16. januar 2020 

 
2. Orientering / siden sidst 

 
3. Økonomisk orientering ved Lise 

 
4. Generalforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19 

 
- Drøftelse af budget og takstblad 
- På valg 
- Deltagelse af revisor 

 
5. Optagning af lån for renovering af hovedforsyningsledninger. Projektgennemgang og drøftelse af det 

videre forløb. 
 
6. Forslag om indkøb af SMS-system til advisering af forbrugere i forbindelse med lukning for vandet. 

 
7. Indgåelse af rammeaftale med LIFA i forbindelse med opmåling af ledningsanlæg og databehandling i 

samme forbindelse 
 

8. Næste møde 
 

9. Eventuelt 
 

 
Ad.1 
Begge referater godkendt 
  
 
Ad.2  
Renoveringer i Kerte er gået godt og entreprenøren var færdig før tid. Der har været pænt afspærret og 
ryddeligt under hele entreprisen, enkelte uforudsete afbrydelser pga. ukendt placering af ledningerne, men 
ellers god kommunikation fra entreprenøren til borgerne i Kerte. Det er besluttet at tage det sidste stykke til 
vandværket med, så er alt skiftet. Dette arbejde pågår de næste 2 uger. 
 
Ad. 3 
Økonomi. Gennemgået af lise. Kassekreditten er i den lave ende ca. 100.000,- og der er regninger og moms for 
ca. 500.000,-  Umiddelbart ingen problemer med dette. Vandværket afventer at lånet til renoveringen går 
igennem, så der kommer balance.  
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Ad.4  
Generalforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19. Afholdes i klubhuset kertevej 
Informationen bliver husstandsomdelt som de andre år, men denne gang ikke annonceret i lokalavisen.  
Revisoren skal med til mødet og gennemgå regnskabet før, og i forhold til optagning af lån til renovering. 
Drøftelse af budget og takstblad. Forbehold for afgift som ikke er meldt ud fra Skat endnu. 
Vandprisen er sammenlignelig med Arup vandværk, så vi fastholder prisen. 
På valg er Jørgen og Martin. De modtager begge genvalg. Der mangler en suppleant, så der opfordres til at 
spørge om man kender en ny i bestyrelsen. 
Valg af revisor suppleant, Lise spørger Marianne 
  
Ad.5 
Optagning af lån for renovering af hovedforsyningsledninger.  
Projektgennemgang og drøftelse af det videre forløb. Kai har udarbejdet en detaljeret udskiftningsplan hvor 
alle hovedledninger mm. er listet op med størrelser, længder mm.  Meget fint arbejde.  
Der er fremsendt plan og oplæg til værdiansættelse til bank.  
Det ønskede beløb er Kr.4.500.000,- inkl. Omkostninger. 
 
Ad.6 
Forslag om indkøb af SMS-system til advisering af forbrugere i forbindelse med lukning for vandet. 
Der findes to modeller for sms- service. 
1. som sender til alle i området. Som i alle der på tidspunktet befinder sig i området. Ikke ønskelig.  
2. hvor man skal tilmelde sig aktivt. 
Prisoverslag på kr.5000,- for ny hjemmeside og sms fra Aqualog, der undersøges videre med dette. 
Skal vandværket have sin egen Facebook side? Der var ikke enighed om dette, men vandværket ønsker ikke at 
tvinge brugerne til at bruge et bestemt medie.  
 
Ad.7 
Der er indgået af samarbejdsaftale med LIFA i forbindelse med opmåling af ledningsanlæg og databehandling. 
Ler-oplysninger skal fra 2023 være digitalt (automatisk inden for 20min./ robotordning.) Så der skal til den tid 
laves en ny aftale enten med LIFA eller anden udbyder. 
 
Ad.8 
Næste møde aftales på generalforsamling. 
 
Ad.9 
Eventuelt. 
Martin har været rundt og lave målinger i Blåkilde, Pindsende, Bakkemose, Håre, Fauerskov 
Den største lækage er på Bakkemose på ca. 26l/t. de andre steder er der kun mindre lækager. 
Disse områder er ikke med i renoveringen.  
Husk at graveskader fremover skal indberettes i ler, da de ønsker en statistik for de data der sendes ud, samt 
om de bliver brugt. 
 
 
Mødet sluttet kl.21.30 
 
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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