
Bestyrelsesmøde Jyderup Stationsby Vandværk 11-05-2021 

Deltagere: Eggert, Hans Jørgen, Anders, Per, Henrik, Jørgen (Konsulent), Jens (referent) 

1. Planlægge generalforsamlig 

Afholdes torsdag den 10/6 kl 19 på Lerchehjemmet (Eggert annoncerer) 

Ordstyreforslag: Jørgen 

Kandidater til poster blev gennemgået 

Jens forbereder medlemsliste/Stemmesedler/Regnskab (er underskrevet) 

 

2. Status fra bestyrer (ledningssnet og Vandværkets drift) 

Siden sidst har vi haft er større brud på Slagelsevej 

Målerne i den nye udstykning på Søbæksparken bliver placeret i bryggers, det er mere driftsikkert 

og signaler opfanges bedre når målerne ikke er i brønde 

 

3. Status Økonomi 

Kun én forbruger har ikke betalt  

Vi har lavet aftale med Lone Pedersen, Kr Eskilstrup, om at sørge for bogføring mm 

Den nye aftale med Danske Bank betyder at Jens og Eggert skal betale i forenening og at Lone kan 

få kigge adgang til bankkonto 

Årshjul blev diskuteret og fortsættes på næste møde. 

Henrik melder om øget rutine vedr. afmåling 

 

4. Status fra Jørgen 

God gænge med kvalitetskontrollen mm. Der er kun fjernet vand fra gulv i boringer én gang. 

Redskabsrum er blevet filset og malet. Jørgen er på vandværket hver mandag 

 

5. BNBO 

Vores ene lodsejer med landbrugsjord er blevet kontaktet – vi afventer lidt i forhold til en mere 

fælles ramme som vi kan bruge i forhold til aftale 

 

6. Status indtegning på kort 

Langåsen er blevet opmålt – punkter er indlæst. Indtegning på kort er ikke helt afsluttet 

 

7. Forbedringer 

1. prioritet 

Overvågning af skyllesystem: Tilbud er indhentet -Eggert driver den hjem 

Tilbud på 3 nye udpumpningspumper – Hans J får tilbud 

Renovering af ledning på Slagelsevej og sidste bid på Lindevej – Hans J får tilbud 

Etablering af målere og omløb på Frode Lauersen – Hans J kører på 

Nye ønsker til forbedringsliste (Eggert): 

Genetablering af ventiler og tilgængelighed på Langåsen 

Sugerør til rentvandstanken skal skiftes 

Rensning af iltningstårn evt nedlæggelse?? 

Overvågning Brokøb 

Overvågning fugtmåler på VV 


