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VEFLINGE VANDVÆRK 
Bestyrelsesmøde nr. 02.19    

Referat 
 

Dato: Mandag den 29. april 2019 

Sted: Veflinge Hallen - mødelokale 

Deltager: Henrik-Jens-Helge-John- Erling-Brian-Sten 

 
Melanie havde meldt afbud.  

 

Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. 

 

Dagsorden: 

       

Pkt. 1. Konstitution af bestyrelsen 

Pkt. 2. Orientering om ny boring, gravearbejde, rørarbejde og trykledning 

Pkt. 3. Orientering om styring 

Pkt. 4. Flowmåler på vandværket 

Pkt. 5. Samarbejde med nabovandværker 

Pkt. 6. Nødforsyningsforbindelser 

Pkt. 7. Boring 64, skal den ud af drift? 

Pkt. 8. Øvrigt 

 

  

Pkt. 1. Konstitution af bestyrelsen 

 Formand: Henrik Pøhlsgaard 

Næstformand: Jens Nielsen 

Sekretær: Sten Nicolaisen 

Bestyrelsesmedlem: John Danielsen 

Bestyrelsesmedlem: Helge Jacobsen 

 

Pkt. 2. Orientering om ny boring, gravearbejde, rørarbejde og trykledning 

 Højfeldt har afsluttet borearbejdet og der har været prøveboret i ca. 4 uger. Der er 

foretaget prøver af vandet og det er et meget fint resultat. Der er ikke registreret 

pesticider. 

Vi har kommunens tilladelse til at etablere en boring mere, hvis behovet opstår.  

 Der skal nu indhentes priser på grave- og rørarbejde. Jørgen Redder bliver sat på 

opgaven om at få lavet et udbudsbrev til 3 entreprenører på hver af arbejderne. 

 Gravearbejde: Roberts Skals; Preben Guldbjerg og Nørregaard. Rørarbejdet: Ole 

Nielsen; Morud VVS; Sprattenborg VVS. 

6 lodsejere skal kontaktes i forbindelse med gravearbejdet. Der bliver lavet en 

”Forhåndsaftale om etablering af vandledning”. Henrik kontakter dem. 

Vi forventer, at arbejdet kan igangsættes efter høst.  

 

Pkt. 3. Orientering om styring 

 Styringen er udskiftet og Henrik kan følge informationerne hjemmefra – det fungere 

godt. Der vil blive afholdt en fælles gennemgang og grundig instruktion af systemet. 

 

Pkt. 4. Flowmåler på vandværket 

 Måler viser forkert flow. Den stammer fra det gamle vandværk. Henrik sørger for 

udskiftning.  
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Pkt. 5. Samarbejde med nabovandværker 

 Arbejdet skal op prioriteres nu. Brian laver en samarbejdsaftale. Se endvidere pkt. 7 i 

referat 01.19 

 

Pkt. 6. Nødforsyningsforbindelse 

 Som pkt. 5. Maderup vandværk kontaktes, nu hvor vi får etableret den nye boring. 

 

Pkt. 7. Fremtidig vedligeholdelse/ledningsrenovering. 

 Vi skal have udarbejdet en plan indeholdende omfang og budget. Det lovede vi også på 

sidste generalforsamling. Drøftes vider ved næste møde. 

 

Pkt. 8. Boring 64, skal den lukkes 

 Enighed om at den lukkes, når den nye boring er idriftsat. 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

   

     

  

  

Referent: Sten Nicolaisen 

 


