HAGESTED VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsesmøde den 25. januar 2022 kl. 19.00 hos Evy
Til stede var: Kristian Hardis, Kim Hansen, Mogens Toftegård, Tonny Wissing, Evy
Larsen samt suppleant Kasper Rasmussen.
Tonny skal til møde med de 9 vandværker den 27/1-22 og her vil han drøfte en evt.
ringforbindelse med de andre vandværker.
Efter at vi har fået renset borerøret i boringen i maj måned indpumper vi p.t. kun 4,5-5
m3 i timen fordi røret igen er okkeret til. Vi må derfor have renset borerøret igen til
foråret/sommeren
Kim kontakter Brøker vedr. det meget okker i stigerøret – kan der gøres noget?
Skal vi evt. tænke på en ny boring??
Kan man evt. få etableret forbindelse til Hagestedgårds Vandværk??
Vi har ingen problemer vedr. BNBO.
Nye skærpede krav til PFAS i drikkevandet trådte i kraft start 2022. Drikkevandet må
ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af fire PFASstoffer hvor PFOS udgør den ene af dem. Højvang Laboratorier har meldt ud at de kan
analysere efter de nye krævede detektionsgrænser. Vi ser ingen grund til at få analyseret
nye ekstra prøver, idet vi ikke tidligere har set tegn på problemer med PFAS-stofferne
Mogens har fået hjemmesiden godt op og køre og det er rigtig godt at vi nu selv kan
opdatere, lægge referater og regnskab ind samt give evt. besked til andelshaverne.
Mandag den 24. var der et lille møde på Vandværket, hvor et firma fortalte om et
kalkknusningssystem, som via magnetisme og ultralyd kan gøre vandet blødt og næsten
kalkfrit, dog kunne det ikke dokumenteres om det ville hjælpe. Anlægget koster ca. kr.
52.000,- + moms.
Der blev diskuteret frem og tilbage og der var flere meninger om effekten af dette.
Økonomi: Foreløbig regnskab blev fremlagt, der er revision torsdag den 27.
Regnskabet udviser et større underskud end sidste år og da udgifterne generelt stiger og
i særdeleshed strømmen blev vi enige om at taksterne hæves med kr. 1,50 pr. 1/1-22.
Takstblad efter Danske Vandværkers anvisning bliver udarbejdet.
Der er udpumpet ca. 17.000 m3 i 2021.
Elektronisk aflæsning af vandmålere blev foretaget 4/1-22 og der var ingen læk.
I slutningen af november konstaterede Kim at der var et forbrug på ca. 500 m3 i timen
og det havde der været i et par dage, smeden blev kontaktet og efter megen søgen blev
det konstateret at der var et utæt varmtvandsrør i kælderen på skolen.
Holbæk Kommune har søgt om at de må sætte en måler på deres vandmåler i Hallen og
på skolen fordi de gerne vil kunne se vandforbruget hver time, det har vi givet tilladelse
til.
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HAGESTED VANDVÆRK a.m.b.a.
Der indkaldes til generalforsamling den 8. marts 2022.
På valg til bestyrelsen er Kim Hansen, Kristian Hardis og Mogens Toftegård
På valg som suppleant er Kasper Rasmussen og der skal vælges endnu en suppleant
Referent
Evy Larsen
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