
Bestyrelsesmøde ved Engesvang Vandværk 27. juni 2019 
Deltagere: 
Bruno Hedegaard 
Martin Skotte 
Mikael Rosenbeck 
Frank Nielsen  
Niels Henrik Jensen (Referent) 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent. 
2. Gennemgang af aktionslisten – gå den lige igennem, da der skal træffes beslutninger. 
3. Bordet rundt. 
4. Gennemgang og underskrivning af fuldmagtspapirer fra banken. 
5. Kvartalslønudbetaling 1. juli – hvordan gør vi det?  

Det kan være, vores timeforbrug kommer på tale her, så vid gerne hvor meget tid, I har 
benyttet på vandværksarbejde indtil nu. 

6. Udarbejdelse af ferieplan for vandværkspasning. 
7. Evt. 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent. 
Niels Henrik 

2. Gennemgang af aktionslisten – gå den lige igennem, da der skal træffes beslutninger. 
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret.  
Listen er opdateret. 

3. Bordet rundt. 
Bruno:  
De gamle vandmålere kan bare smides ud. De skal tjekkes af en skrothandler. Bruno undersøger og 
får sat i værk.  
Bruno har talt med Michael Wurtz angående gratis vand. Bruno aflægger et besøg ved 
friluftsbaddet, ser deres måler, hører hvordan de er registreret hos Energi Ikast og ser den aftale, 
der indgået med Engesvang Vandværk. Hvordan med vandafgift og spildevandsafgift. Punktet 
overføres til aktionslisten.     
Bruno: efterspørger listen over forbrugere der ikke har aflæst vandur flere år i træk. NH svarer, at 
han vil tale med Energi Ikast og få listen holdt sammen med den liste der blev trukket i starten af 
2019, hvorpå Finn har skrevet notater.  
 
Martin:  
Driftsansvarlig. Martin ville gerne have bekræftet/uddybet, hvem der skulle håndtere driftsopgaver. 
Emnet blev diskuteret og der blev enighed om, at Bruno og Martin deler driftsopgaverne. Al 
vedligehold omkring og i værket, der ikke har med vandproduktionsapparatet at gøre er Martins 
opgave. Herunder græsklipning og de ydre områder. Bruno håndterer kundekontakten og 
kontakten med leverandører og andre besøg ved vandværket. Arbejdsfordelingsoversigten er 
vedhæftet som bilag til referatet.  
Ud af snakken blev det diskuteret hvordan telefonkontakten til vandværket skulle håndterers. 
Vandværkets ene telefonnummer omstilles til Bruno og nummeret offentliggøres på hjemmeside, 
som det nummer der skal benyttes, ved opkald af ikke hastende karakter. Vandværkets andet 
nummer benyttes til akutopkald og planen er, at det nummer skal besvares af Ikast Vandværk.  



Michael:  
Har ikke noget.  
 
Frank:  
Kærvej 18 står som adresse ved Geopartner – det skal ændres. NH kontakter dem. 
 
NH: 
Indrømmede at han havde forsømt nogle af de opgaver, der var ham pålagt. Han lovede at give den 
ekstra skalle fremover og i første omgang få styr på udskiftning af filtermateriale og 
driftsopgaverne på vandværkets produktionsapparat.  
 

4. Gennemgang og underskrivning af fuldmagtspapirer fra banken. 
Der blev underskrevet og alle lovede at aflevere kopi af billedID og kopi af sundhedskort samlet på 
et stykke papir i NHs postkasse Birkevej 53, hurtigst muligt. 
 

5. Kvartalslønudbetaling 1. juli – hvordan gør vi det?  
Det kan være, vores timeforbrug kommer på tale her, så vid gerne hvor meget tid, I har benyttet på 
vandværksarbejde indtil nu. 
Der var enighed om, at det arbejde der leveres til gavn for Engesvang Vandværk skal noteres med 
dato, antal timer og beskrivelse af aktivitet. Desuden noteres antal kørte km til fordel for 
Vandværket. Pasning af vagttelefon honoreres ud fra den takst Ikast Vandværk kræver for 
akutordning, som er 2.250kr/md svarende til 75kr/dag. Løn + kørepenge + vagttelefontillæg 
udbetales kvartalsvis og det enkelte bestyrelsesmedlem afleverer en oversigt til kassereren en uge 
før lønudbetaling. 
Lønsatsen bliver reguleres efter den takst, der er angivet på Danske Vandværkers hjemmeside.  
 

6. Udarbejdelse af ferieplan for vandværkspasning. 
Bruno kontakter Ikast VVS, Jørgen Skov og Ikast Vandværk for at høre om deres ferieplaner. 
Bestyrelsen blev enige om, at der ikke skal være en fra bestyrelsen i byen hele sommerferien. Vi 
bruger aftalen med Ikast Vandværk, hvis der bliver behov for at få øjne på et problem. 

7. Evt. 

GOD SOMMER 😊 
 
 
Bilag: 

• Arbejdsfordeling Engesvang Vandværk 

• Aftale med Ikast Vandværk 

• Aktionsliste opdateret 27JUNI2019 


