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1 Godkjennlig av referat fra 27.8.2019
Referat godkjent
2 Oppfølging av Mattilsynets tilbakemelding
Vi har mottatt varsel om pålegg etter tilsyn som ble gjennomført 11.10.2019
Det må jobbes videre med følgende punkter:
Oppdatering av prøvetakingsplan – vi må inkludere analyse for intestinale enterokokker i våre
analyser. Hyppighet på de forskjellige typene analyser må gjennomgås. Harald og Tommy ser på
hvordan dette kan settes opp på en oversiktlig måte.
Når vi har laget ny prøvetakingsplan vil vi ta inn anbud fra flere virksomheter som gjennomfører
analyser.
Utføre farekartlegging - Et utkast til farekartlegging ble laget før møtet med Mattilsynet. Vi jobber
videre ut fra de momentene Tommy har sendt over tidligere og som var formulert i forhold til
Drikkevannsforskriften. Dette sendes ut til styret for videre gjennomgang.
Beskrive rutiner for tiltak ved driftsavvik- Styret jobber videre med tiltak når farekartlegging er
gjennomført. Tiltakene vil omfatte loggføring og rapportering.
3 Svare på brev fra Lasse Grødum
Utkast ble gjennomgått og Iren og Liv går gjennom innspillene. Liv tar ansvar for at svaret blir sendt i
løpet av kort tid.
4. Status drift
Saken ble utsatt siden Kenneth ikke var til stede på møtet.
5. Vannavgift for nye boliger
Det har vært uklart hvilken sats som skal betales første året. Styret vedtok at det for nye boliger skal
det betales full vannavgift når boligen påkobles i første halvår. For boliger som kobles til i annet
halvår skal det betales halv avgift.

6 Status økonomi og inkassoinnkreving
Vi har god kontroll på økonomien. Vi har sendt enkelte saker til inkasso og vil følge med på hvor mye
vi får inn på disse. Bilag for perioden til og med september er sendt til regnskapsfører og vi vil ganske
snart få en økonomioversikt. Iren forbereder utbetaling av lønn til tilsyn og styre med bistand fra
regnskapsfører.

Nytt møte ble foreslått onsdag 4.12.

