
 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2021 kl. 19 – 21.30 på Vandværket på Arnakkevej 30A 

Deltagere: Ruth Lundgård(RL), Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgård(UL), Mette Hunsdahl(MH),  

Glenn Hansson(GH) 

Referent: Glenn Hansson (GH) 

Gæst under punkt 1: Vandværksbestyrer Johnny Valsted Bakhauge (Ikke til stede, pga sygdom) 

Via videolink: Jan Rasmussen (JR) 

Afbud: Michael Thorbye (MT) 

 

1. Driften af Eskebjerg-Enghave Vandværk (50 min) Ansvarlig: 

MH 

Formålet med punktet er at bestyrelsen får en status på driften af vores vandværk. Vi har inviteret 

Johnny til at deltage i punktet, og vi har bedt ham indlede med et kort oplæg, hvor han bl.a. 

kommer omkring: 

• Vandværkets historie 

• Lidt tal om leveringsområde, forbrugere, vandmængder, boringer, vandspild, samarbejde 

med nabovandværker og andet relevant 

• Kvaliteten af drikkevandet og hvordan det måles 

• Målinger og pejlinger 

• Hvad har der været af hændelser/reparationer de sidste år 

• Hvilke udfordringer har vi på værk og ledninger – som Johnny ser det 

• Hvordan er vores strategi for at mindske vandspild 

Herefter er der mulighed for at bestyrelsen kan stille spørgsmål og kommentere 

Referat: 

Mette (MH) oplyser at Johnny har opsagt sin stilling, på grund af helbredet. 

Derfor udgår dette punkt fra dagens møde. 

 

2. Meddelelser fra formanden - og andre (20 min) Ansvarlig: 

MH 

• Dialog med tilsynsmyndigheden – Kalundborg Kommune 

• Status på seneste vandprøver 

• Arbejdet med beredskabsplanen 

• Møde med Revisor 

• Indhentning af tilbud på evt. ændring af iltningsproces – i gang 

• Henvendelse fra forbruger 

• Andet 

Referat: 

Mette (MH) har fået en god kontakt til tilsynsmyndigheden i Kalundborg. 

Kalundborg har rykket efter en beredskabsplan, og vi arbejder hårdt på sagen. 

Vi har modtaget tilbud på arbejde vedrørende vores iltningsprocess. 

 

Seneste vandprøver viser at vi fortsat har vand af meget fin kvalitet, og at alle parametre ligger 

fint. 

 

Ruth og Mette har haft møde med revisoren om bl.a. udarbejdelse af takstblad. 

 



 

Vandværket har modtaget en henvendelse fra en jordejer til en af vandværkets brøndboringer. Det 

drejser sig om hvorvidt der skal betales leje af jordloddet hvorpå brøndboringen ligger. Det 

fremgår ikke af tinglysning.dk at der er en aftale om betaling af leje for arealet. Jan oplyser dog at 

der kan blive tale om at der skal ryddes træer omkring boringen for at forhindre træernes rødder i 

at grave sig ind i brøndboringen. 

 

Mette (MH) er, af Kalundborg kommune, blevet bedt om at fremsende underskrevet takstblad og 

regnskab. 

 

 

3. Tavshedserklæringer underskrives af bestyrelsen (5 min) Ansvarlig: UL 

På sidste møde drøftede bestyrelsen kort tavshedspligten. Ulrik medbringer erklæringer til 

underskrift. 

Referat: 

De enkelte medlemmer gennemgår, underskriver og afleverer/sender erklæringen til Formanden. 

 

4. Godkendelse af takstblad for 2022 (10 min) Ansvarlig: 

MH 

Takstblad for 2022 skal snarest fremsendes til Kalundborg Kommune. Efter drøftelse med vores 

revisor, fremlægges forslag til uændrede takster for 2022 til godkendelse i bestyrelsen. 

Forslag til takstblad 2022 medsendes som bilag 

Referat: 

Bestyrelsen godkender oplæg til uændrede takster. Det fremsendes til Kalundborg Kommune til 

godkendelse. 

 

5. Godkendelse af foreløbig årsplan for 2022 (10 min) Ansvarlig: 

MH 

Der er udarbejdet en årsplan for arbejdet i 2022. Aktiviteterne er beskrevet ud fra det vi nu 

kender, men både indhold og datoer kan løbende ændres af bestyrelsen, hvis det findes 

nødvendigt. 

Oplæg drøftes og rettes til og datoer godkendes. 

Oplæg til årsplan medsendes som bilag. 

Referat: 

Der er en årsplan under udarbejdelse under ledelse af Mette (MH). Den udsendes snarest til 

bestyrelsen. 

 

6. Nedsættelses af arbejdsgruppe vedr. BNBO (5 min) Ansvarlig: 

MH 

Vi skal i gang med arbejdet vedr. BNBO. Formanden foreslår at bestyrelsen nedsætter en 

arbejdsgruppe, der forbereder arbejdet. 

Læs om BNBO i seneste nummer af vandposten samt på Danske Vandværkers hjemmeside. 

Referat: 

Ulrik (UL) og Mette (MH) vil gerne danne gruppe om BNBO. De forbereder dagsordenspunkt til 

næste bestyrelsesmøde. 

 



 

 

 

       

Mette Hunsdahl, formand   Ulrik Lundgård, næstformand 

 

       

Ruth Lundgård, kasserer   Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem 

 

       

Jan Rasmussen, bestyrelsesmedlem  Michael Thorbye, suppleant 

 

        

Glenn Hansson, suppleant   Dato 

 


