
Drangsholt vannverk (BA), styremøte 30.08.2017 
 
Sted: Hos Harald Brekke, Sannes 
 
Til stede: 
Styreleder: Liv Hangeland 
Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Iren Sommerset 
Daglig leder: Folke Kallhovd 
 
Saker som ble behandlet på møtet: 

 
1. Svarbrev til Mattilsynet 
2. Møte med Mattilsynet 
3. Driftsorganisasjonen til vannverket 

 
Svarbrev til Mattilsynet 
Svaret til Mattilsynets rapport og pålegg som ble diskutert på forrige møte, ble godkjent og oversendt 
Mattilsynet pr e-post før kontortid dagen etter (31.08.2017).  
 
Møte med Mattilsynet 
Etter forrige styremøte var styret invitert til et møte hos Mattilsynet i Kristiansand 31.08.2017 kl 13:00 
for å diskutere kvaliteten av vannet og eventuelle undersøkelser og tiltak som kan være nødvendig. 
Kommunelegen, Dagfinn Harr, vil også være med på møtet. Styret ble enige om at Iren, Harald og Folke 
stiller for vannverket på dette møtet. 
 
Driftsorganisasjonen til vannverket 
Styret diskuterte hva som ville være en hensiktsmessig organisasjon etter at Folke går av som daglig 
leder ved nyttår 2018. Beint foreslo følgende struktur som erstatter daglig leder: 
 

- Daglig leder bør være teknisk leder (forslag: Kenneth Winsjansen) 
- Det opprettes en stilling for en som tar seg av forretningssiden (Merete Melby) 

 
Som teknisk leder ble det foreslått å ansette Kenneth Winsjansen som allerede har stor innsikt i hele 
røropplegget og annet teknisk utstyr. Som forretningsfører ble det forslått Merete Melby som nå er 
regnskapsfører. Begge personer er forespurt allerede av Beint og er villige til å ta jobben. Merete Melby 
gir sitt tilbud i e-post av 24.08.2017. 
 
Styret gjorde følgende vedtak: 
 
1.  Vi ansetter Kenneth Winsjansen som Teknisk leder.  
2.  Vi ansetter Merete Melby som forretningsfører 
 
Styret diskuterte også hvordan vannverket skal holde nødvendig oversikt over sine abonnenter. Et 
problem er at kommunen ikke vil eller kan sende oss oversikt over salg av hus og bygging av nye hus. Det 
viser seg også at noen byggherrer kobler seg på nettet uten å spørre eller melde fra og heller ikke betaler 
påkoblingsavgift. Påkoblingsavgiften er nå 19 000,- pr hus og 10 000 pr leilighet i rekkehus.  
 
Eventuelt 



Lederen av det forrige styret, Lasse Grødum, foreslår at medlemmene av det forrige styret får utbetalt 
halve årsgodtgjørelsen sin, dvs kr 2 500,- hver. 
Styret foreslår at godtgjøringen til det nye styret nå skal være en middag i året og ellers at utgifter som 
påføres de enkelte medlemmene i forbindelse med styrearbeidet skal dekkes.  
 
Styret ble enige om å ta en befaring på vannverket 7 september kl 17:00 
 
Oppgaver fordelt til styremedlemmene (legges ikke ut på web):  

1. Beint gir beskjed til Kenneth Winsjansen og Merete Melby om vedtakene om ansettelse og 
avklarer vederlagene deres. 

 
 

Styret i Drangsholt Vannverk, 21.09.2017 
 


