
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. 4 - 2019 
 
Dato:  Torsdag den. 21 november 2019 kl. 18.30 
 
Sted:  Kertedalen, Kerte. 
 
Indkaldte: Formand Kai Egede Jensen 
 Jørgen Hviid 
 Flemming Nielsen 
 Martin Jensen 
 Lise Hansen 
 

 
DAGSORDEN: 
0. Godkendelse af referat fra møde den 9. september 2019. 

 
1. Orientering / siden sidst 
 
2. Økonomisk opfølgning ved Lise 
 
3. Indkommet tilbud for renovering af vandledninger i Kerte by. 

 
4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2020 
 
5. Eventuelt. 

 
6. Næste møde 
 

 
 

Ad.0 
Godkendt referat fra møde den 9.september 2019 
   

 
Ad.1 
Orientering/siden sidst 
Der har været mindre udfordringer med at komme kontakt vandværket via sms/ GSM. Martin har arbejdet med 
alarmer og der skal monteres et relæ til så man kan resette fejl hjemmefra. Martin har kontakt med 
VandCenter Syd for udførelse og nærmere gennemgang.  
  
Ad.2 
Økonomisk opfølgning ved Lise 
Lise fremlagde et kontoudskrift som blev gennemgået. Saldoen er pt. Kr.184.000,-  
Der mangler indbetalinger for ca. kr.100.000,- som kommer ind i dec. Først i det nye år kommer udgifter til 
afgift og moms.  Der forventes at være balance i regnskabet. De sidste renoveringer er også betalt uden brug af 
kredit.   
Lise har sendt anden rykkere ud via nets til 9 ejendomme. Hvis der ikke betales, lukkes der for vandet. 
Der er en enkelt ejendom som ikke har betalt og som ikke har reageret på mange henvendelser. Smeden 
bestilles til at lukke for vandet nu.  
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Lukke og restancegebyr er momsfrit og er forkert oplyst forkert på vandværkets taksblad. Martin retter på 
hjemmesiden. 
Vi giver ca. kr.6000,- om året for en ISDN forbindelse til vandværket. Martin undersøger om det er muligt at få 
fiber og hvad det koster. 
 
 
Ad.3 
Til renoveringer i Kerte by er der spurgt om pris hos tre entreprenører.  
Myllerup var billigst. De kan starte inden for de næste uger og kan udføre det samlede arbejde på ca.55 dage. 
Der er lagt op til at entreprenøren kommer med et oplæg til hvor de nye ledninger skal ligge. De skal også 
bruges tid på at finde gamle vandstik. Det er meddelt at tidsplanen skal overholdes. Der er mulighed for at gøre 
brug af bod.  Kai aftaler nærmere med banken for optagelse af lån til renoveringen. 
Brev udsendes til berørte beboer omkring renoveringen, og der opfordres til ejerne skifter den private del 
samtidig med renoveringen. 
 
Ad.4 
Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2020 
30.03.2020 kl.19 i klubhuset kertevej 61 
 
AD.5 
Ikke noget til eventuelt.  
 
Ad.6 
Næste møde 17.februar kl.18.30 hos Kai på Hårevej 25 
 
 
 
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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