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Glim Vandværk A.M.B.A 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. februar 2023 
 

Ad.pkt 1.Godkendelse af Dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
  
Ad.pkt 2.Godkendelse af det sidste referat. 
Sidste referat godkendt. 
 
Ad.pkt 3.Status på Hjemmesiden. 
 
Strukturen på hjemmesiden er blevet ændret og er mere overskuelig i anvendelsen. Der vil 
løbende ske opdateringer og strukturen vil blive tilpasset. 
 
 
Ad.pkt 4.Økonomi,Status. 
Økonomien ser generelt god ud. 
Vi har haft stigninger i vores el -udgifter og det kommer sikkert ikke bag på mange. 
Der er ingen væsentlige udsving i forhold til vores budget. 
Vores opsparingskonto har i dag en saldo på kr.115.000,00. 
 
 
Ad.pkt 5.Vandværkets kontrolplan 
 
Vores kontrolplan i forhold til prøvetagninger af vores vand er godkendt af Lejre 
Kommune. 
Ved den sidste prøvetagning var der flere parametre som skulle undersøges. Primært 
var det PFAS og PFOS og andre af samme type som skulle undersøges. 
Vi har ikke udfordringer med disse typer mulige pestisider i vores vand☺ 
 
Ad.pkt.6. Status for vandværket. 
 
Vandværket kører som det skal og uden problemer. Vores vandforbrug ligger meget 
konstant og bliver aflæst 1 gang.pr.mdr. 
Denne aflæsning giver mulighed for at set om der evnt. Skulle være brud på vores 
ledningsnet. 
 
Ad.pkt.7.Ledningsnettet.LER 2.0(Thvilum) 
 
Vores ledningsnet er nu fuldt ud digitaliseret og LER adgang håndteres af Thvilum. 
Her i 2023 blev det et krav at vandværkers ledningsnet skulle være digitaliseret. 
Vi har modtaget et print af vores ledningsnet og formanden vil påføre de rør 
dimensioner som er mulige og få vores tegning opdateret. Det er ikke et krav at der er 
dimensioner på vores ledningsnet men nok en god ide. 
 



 
 
 
Ad.pkt.8.Forberedelse til generalforsamlingen 2023. 
  
Generalforsamlingen afholdes i år d.29 marts og indkaldelse vil blive udsendt med tid 
og sted senest 14 marts. 
 
Ad.pkt.9.Næste møde. 
Næste møde i uge 10 vil blive et formøde til generalforsamlingen. 
 
Ad.pkt.10 Eventuelt. 
 
Vi påtænker at sende en mail ud snarest hvor alle kan komme med indput til forslag 
som i mener skal med på generalforsamlingen i 2023. 
 
Vi har desværre i bestyrelsen oplevet at der er folk i byen som ikke gider at aflæse og 
indsende deres vandforbrug . Der bliver ”bare” meddelt at vi kan sætte 
udgiften(kr.250,00) på deres årsafregningen. 
 
Det er på ingen måde en ok måde at opføre sig på. Alle i bestyrelsen arbejder på frivillig 
basis og bør derfor som minimum respekteres for dette arbejde. 
Bestyrelsen overvejer hvilke muligheder vi har for at sanktioner en opførelse på denne 
måde. 
 
 
 
 
Bestyrelsen: 
Daisy. 
Lars. 
Jørgen. 
Anders. 
Per. 
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