
                                                                             

Formandens beretning til Generalforsamlingen Kildebrønde vandværk
Den 20. marts 2018
 

 Efter generalforsamling i foråret 2017, og på det første bestyrelse møde fik vi bestyrelsen
på plads:

Ny formanden Jan kock Pedersen.
Kasserer Sonja Jensen
Vandværkspasser og Bestyrelsesmedlem E. Maziarz
Bestyrelsesmedlem Carsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Keldorff

 Vi er antal medlemmer - 169 + 4 nye i 2017.

 Vandværket har oppumpet følgende 15.979 m3.  

 Bærbar pc.er er hjemkøbt og er i brug.

 Beklædning og tag er blevet udskiftet.

 Vi har fået fortaget inspektions af rentvands tanken, og den var meget fin..

 Vi har fået udført kalibrering af vores 3 stk. hoved målere. 

 Vi har fået påbud, at skulle leverer vand til 3 nye forbrugere på Kappelev alle,

Dette er udført, og blev lavet færdig i 2017. 

 Vi har fået en forbruger mere på Kildebrønde-landevej 39 er også udført i 2017.

 Vi har igen haft tilsyn fra Greve Kommune
             Konklusionen på tilsynet var, at vandværket og de tilhørende boringer er meget velholdte og den  
             tekniske tilstand er god.

 Vi arbejder på at få tilbud på nyt filter. Et tilbud er kommet hjem, vil får et mere
Fra kruger.

 Der blev i efteråret fortaget udvidet prøver. Disse målinger viste ingen forurening.

 Vores økonomiske tilstand er god.

 Vi har også deltaget i Repræsentantskabsmøde i vandrådet, Bjarne blev valgt som 
suppleant til bestyrelsen.

 Vi har også deltaget i Repræsentantskabsmøde i vandsamarbejdet, Jan /jeg blev valgt 
som suppleant til bestyrelsen.

 Bestyrelsen har været på vand messe i Roskilde.

 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det meget fine samarbejdet igennem hele året.

Også en tak til Knud som altid stiller op når der skal laves noget..

 En sidste ting: Det er med sorg vi har modtaget meddelelsen om Vor tidligere bestyrelse 
medlem Hans som er gået bort torsdag nat.
Han var med til at gøre vandværket til det er i dag, sammen med den gamle bestyrelse, til et 
rigtigt godt lille vandværk, Som køre rigtigt fint. 
Ære være hans minde.

Formand Jan K. Pedersen


