Drangsholt vannverk (BA), styremøte 27.10.2017
Sted: Hos Liv Hangeland, Foss

Til stede:
Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Liv Hangeland, Iren Sommerset
Saker behandlet på møtet:
1. Arbeidsfordeling i Styret
2. Supplerende årsmøte og informasjonsmøte, planlegging
3. Eventuelt
1. Arbeidsfordeling i styret.
E-post kommer i dag til Iren. Fakturaer skal videresendes direkte til Merete.
SMS-varsling: Iren og Kenneth har SMS-listen over andelshavere. Iren og Kenneth avtaler hvem som
sender hvilke meldinger. Iren vedlikeholder SMS-listen (dette er et punkt for informasjon på
infomøtet)
Vi må lage en rutine for å vedlikeholde listen over andelshavere for betaling av vannavgift. Folke har
den nå på ACCESS. Vannverket kan evt kjøpe ACCESS i stedet for å legge det over i Excel. Dette må
ordnes før Folke slutter. Vi bør også kontakte Merete om hvordan hun vil ha denne listen.
Det må også lages en rutine for innbetaling av vannavgiften.
Styret må formelt gi Kenneth rollen som tilsynspersonellets foresatte. Dette kan gjøres pr brev til den
enkelte. Styret må til enhver tid ha kopi av oppdatert navneliste over tilsynspersonell. Styret skal for
øvrig ikke ha noen rolle i den daglige driften.
2. Planlegging av i informasjonsmøte
Styret vil også bruke dette møtet til å informere om status og umiddelbare planer for arbeidet med
vannverket.
Følgende punkter ble diskutert som aktuelle for møtet:
1. Gi beskjed til folk om at sende beskjed sendes til vannverkets e-postadresse.
post@Drangsholtvannverk.no
2. Organisering.
a. Teknisk ledelse
b. Organisatorisk ledelse
3. Informasjon om vannkvalitet – Kenneth informerer om vannprøver etc.
a. Kloringssystem
b. Få vannet opp i en standard som Mattilsynet kan godkjenne
c. Tiltak for å rydde både inne og ute i anlegget
d. Rense bekken
e. Orientere om innføring av nye varslingsrutiner for tilsynet.

4. Kostnadskontroll og budsjett (Iren)
a. Status
b. Hva vil vi bruke penger på
c. Betaling til det forrige styret – er det avklart? Ordning for det nye styret?
5. Kristiansand Kommunes standpunkt til å overta vannforsyningen meddelt pr brev.
Kommunen mener at en slik omlegging må dagens andelshavere evt betale selv.
6. Foredrag om Vannverkets historie (Beint)
3. Eventuelt
Det har vært vanskelig å følge tidligere arbeid og beslutninger i Vannverket. Styret vil derfor jobbe for
å innføre et system for arkivering av Vannverkets dokumenter o.a. Dette systemet må være enklest
mulig.
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