
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. november 2022 

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

Jensen(JJ), Pia Stranges(PS), Erik Buller Larsen (Driftsleder) 

Afbud: Michael Thorbye(MT) 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) Ansvarlig: MH 

Referat og dagsorden er godkendt 

 

2. Korte meddelelser fra formandensom skal indgå i logbog - og andre (5 min) Ansvarlig: MH/alle 

• Opfølgning vedr. logbog 

• Andet 

Buller laver logbog og det forgår elektronisk. Logbogen bliver sendt til bestyrelsen forud for hvert 
bestyrelsesmøde. Modtager bestyrelsesmedlemmer henvendelser, der skal indgå i logbog, aftales det 
med Buller. 

 

3. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2023 (5 min) Ansvarlig: MH 

• Vi har fastlagt generalforsamling til søndag den 14/5 2023. Forsamlingshuset er ikke ledigt. Skal vi 
flytte datoen til 7/5 eller finde et andet sted? 

Generalforsamlingen fastsættes til d 7. maj 2023 kl. 10. Det aftales samtidig, at bestyrelsen fremlægger 
forslag til justerede vedtægter på årets generalforsamling og at de fremlægges til endelig godkendelse på 
generalforsamling i 2024. 

 

4. Status på drift og igangværende arbejder på vandværket (20 min) Ansvarlig: MH/alle 

• Hændelser i driften siden sidste møde 

• Nyt ift. igangværende/afsluttede arbejder 
o Flowmåler, gulvmaling, udendørslys m.m. 
o Status vedr. tilbygning til vandværk 

• Det nye iltningsanlæg er oppe og køre. Iltindholdet er ikke steget væsentligt, men dog steget. Om 
ikke andet er det ren filtreret luft der kommer ind og ilter vandet.  

• Bestyrelsen beslutter at igangsætte en ændring i styringsprogrammet, så indvindingen af vand sker i 
de timer hvor transporten på strøm er billigst. Udgiften til omlægning kan spares på strømregningen. 

• Der er indhentet to tilbud på tilbygningen. Der indhentet endnu et tilbud på fundament,, men som 
priserne er nu godkendes tilbygningen af bestyrelsen. Arbejdspruppen (Bjarne og Buller) går videre 
med arbejdet, som udføres i 2023. 

 

5. Nyt fra Vandrådet og fyraftensmøde om PFAS/PFOS (15 min) Ansvarlig: BP 
m.fl. 

• Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd 

• Korte input fra mødet om PFAS/PFOS 



Det meste der bliver snakket om er BNBO og PFAS. Mødet om pesticider er flyttet til 18 januar 2023 i 
Eskebjerg forsamlingshus. 
Nødberedskab i forhold til strøm, stiller Bjarne en generator til rådighed som vandværket kan låne over 
vinteren og så overvejer bestyrelsen om der skal købes en generator til næste år.  

 

6. Status på økonomi (15 min) Ansvarlig: RL 

Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv 

Der er i dag to kontoer i danske bank og to kontoer i Nordea. Det besluttes at kontiene i Nordea lukkes. 

 

7. Godkendelse af takster for 2023 (15 min) Ansvarlig: RL 

Ruth fremlægger oplæg til takster for 2023. 
Bilag fremsendes inden mødet (senest på mødet) 

Referat: 

• Der er fastpris aftale på strøm som udløber d. 31/12-22 derefter vil prisen stige. Der bliver brugt ca. 
32.000kwh pr år. Derfor forventes budgettet ikke at holde på dette område. 

• Takterne er blevet gennemgået og bestyrelsen har godkendt dem. De sendes nu til Kalundborg 
Kommune til endelig godkendelse. 

• Det aftales samtidig at søge rådgivning ift. bestyrelsens og generalforsamlingens årsplan for arbejdet 
med budget. Det kommer på som punkt på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

8. Status på BNBO (15 min) Ansvarlig: MH 

Mette og Ulrik giver status 

Dialogen med lodsejere er startet. 

 

9. Godkendelse af justeret beredskabsplan (15 min) Ansvarlig: MH 

Mette gennemgår kort ændringer som er indarbejdet efter bestyrelsens drøftelse på møde i oktober. 
Bestyrelsen godkender beredskabsplan med evt. ændringer. 
Justeret beredskabsplan udsendes inden mødet. 

Den tilrettede beredskabsplan godkendes af bestyrelsen. Den fremsendes nu til Kalundborg Kommune. 

 

10. Evt. (10 min) Ansvarlig: Alle 

• Næste møder:  
o Julefrokost søndag den 11/12 2022 kl. 12 – hvem deltager? 
o Bestyrelsesmøde den 14/2 og 12/4 2023 

• Andet 

Julefrokost aflyses pga. flere afbud. I stedet vil der være spisning ifm. næste møde i februar. 

 

       

Mette Hunsdahl, formand   Ulrik Lundgård, næstformand 

 

       



Ruth Lundgård, kasserer   Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem 

 

       

Jan Jensen, bestyrelsesmedlem  Pia Stranges, bestyrelsessuppleant 

 

   

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant 

 

Dato 


