Drangsholt vannverk – styremøte 28.09.2021
Sted: På Mjølemonen hos Iren Sommerset
Tilstede: Liv Hangeland, Iren Sommerset, Dagfinn Brørs, Preben Undheim, Harald Brekke
Referent: Harald Brekke
Saker behandlet på møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av referat
Økonomi
Status drift
Avtale om beredskapsordning for driften
Dialog med Grødum boligfelt
Informasjon til nye abonnenter
Vi planlegger oppgaver fram mot årsmøtet, sosialt, møtedatoer, mattilsynet etc
Oppfølgingssaker

1. Godkjenning av referat
Referatet fra styremøtet 24.04.2021 ble godkjent
2. Økonomi
Purringer etter første halvår er sendt ut fra regnskapsfører. Fakturaer for andre halvår sendt ut 1
september. Forfall 16 september, gås nå gjennom og evt purringer blir sendt ut snart.
Regnskapsfirmaet Accounter håndterer all fakturering: utsendelse, registrering og purrer årets evt
krav.
For alle eldre krav er purring sendt ut fra styret, med varsel om stenging av vannet. Disse kravene er
nå betalt.
3. Status drift
Vann forsvinner (5 kubikk i timen) – prøver å finne lekkasjen. Bortsett fra det går driften meget bra
(teknisk og personell). Vil stenge deler av nettet suksessivt for å finne området for lekkasjen.
Informasjon sendes ut til abonnementene om dette.
4. Avtale om beredskapsordning for driften
Kenneth har mye ansvar – vi må finne en reserve. Bør finne noen (en bedrift, et annet vannverk) som
vi kan inngå en kontrakt med om beredskap (alle har i oppdrag å finne noen).
5. Dialog med Grødum boligfelt
Det har vært kontakt fra noen beboere i Grødum boligfelt om innholdet i abonnementsavtalen til den
enkelte og hvordan det tekniske anlegget i boligfeltet er organisert. Vi sender mail til alle i
Lintjønnveien for å avklare en del oppståtte spørsmål (Preben).
6. Informasjon til nye abonnementer (Liv, Preben, Iren)
Styret vedtok at det skal utarbeides en informasjonspakke til nye abonnenter. Den skal inneholde
følgende:

a.
b.
c.
d.

Beskrivelse av Vannverket
Vedtektene for vannverket
Referat fra siste årsmøtet
Nettadressen der de kan hente info (Velforeningen)

7. Planlegging av kommende aktiviteter
Torsdag 20 januar: Vannverksmiddagen (styret m/vara, tilsynet, teknisk leder, spylegjeng)
Torsdag 3 mars 2021: Årsmøtet
8. Oppfølgingssaker
Oppdatere styresammensetning i Brønnøysund-registeret.

