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Bestyrelsesmøde den 28. september 2021  kl. 19,30  hos Evy  

 

Til stede var: Kristian Hardis, Kim Hansen, Mogens Toftegård, Tonny Wissing, Evy Larsen samt 

suppleant Kasper Rasmussen og tidligere formand Kurt Kristensen 

Suppleant Anders Nielsen er fraflyttet Hagested og er dermed automatisk udtrådt af Hagested 

Vandværk. 

 

Det er første møde efter generalforsamlingen, så 1. punkt var konstituering, som blev: 

Formand: Tonny Wissing   tonnywissing2@gmail.com 

Næstformand:   Kristian Hardis  mail@famhardis.dk 

Vandværkspasser  Kim Hansen  vfr800kim@gmail.com 

IT-ansvarlig Mogens Toftegård Petersen mogens@petersen.mail.dk 

Kasserer/bogholder Evy Fogelberg Larsen evy@larsen.mail.dk 

 

Suppleant Kasper Rasmussen kasper.ras@outlook.com 

Man blev enige om at fortsætte med kun 1 suppleant frem til næste generalforsamling. 

Kurt Kristensen gav tilsagn om at være behjælpelig, hvis der opstår nogle spørgsmål som han kan 

svare på. 

 

Et udfald i strømmen på et par sekunder resulterede i at en frekvensomformer slukkede for 

vandværket, Kim rekvirerede en elektriker som fik ordnet sagen. Da udfaldet varede så kort, blev det 

ikke automatisk nulstillet og startet op igen. Hvis det sker en anden gang, skal der slukkes for WiFi og 

tændes igen. 

 

Tonny spurgte om formandens arbejde i Vandværket og hvilke møder der er i løbet af året. Kurt kunne 

orientere om, at der en gang om året er et fællesmøde med vandværkerne rundt omkring os, 

bestyrelsesmøder afholdes efter behov. 

 

Den 4/9-21 aflæste vi alle målere, der var en del der havde læk og det blev besluttet at ”køre en tur” 

igen lørdag den 2/10-21. 

 

Kim orienterede om at et mindre interval på ind- og udpumpning på boringen har givet mindre okker 

og jern. 

 

Vi har ingen grundejere som kommer under BNBO eller P-foss 

 

Kim og Evy deltager i et kursus hos Thvilum vedr. forståelse af programmet over vores ledninger. 

Bestyrelsen blev orienteret om, at al indgående post på info@hagested-vandvaerk.dk automatisk bliver 

videresendt til bestyrelsesmedlemmernes mail-adresser. 

 

Der har flere gange været tale om ringforbindelse til Tuse Næs, Tonny-Kurt-Mogens og Kristian vil 

gerne deltage i et møde med Ole Johansen fra Tuse Næs omkring det praktiske og økonomiske. 

Tonny tager kontakt til Ole. 

 

Der gives besked til vores forskellige samarbejdspartnere og leverandører omkring ny formand. 

 

Referat 

Evy Larsen  
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