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1. Godkendelse af sidste bestyrelses møde 

Referatet godkendt uden kommentarer 

 

2. Økonomi V. Kim 

Der har ingen uforudsete udgifter været siden sidste bestyrelsesmøde, indtil sidste møde med 

teglgårdsparken. 

Der var fejl på systemet på transmitteren i boring nummer 1, det er endnu ikke overblik over 

omfanget af udgiften endnu men det forventes at blive estimeret 25.000kr, inkl. Materialer og 

arbejdstimer. 

 

3. Status vedr. Gjern Østermark vandværk 

Der skal på den korte bane investeres i etablering, men med tiden vil den øgede indtjening opveje 

denne og derved udlignes disse. 

Alle aftaler med involverede parter er på plads. 

Etableringen igangsættes umiddelbart efter sommerferien. 

 

 

 

 



 

 

4. Status vedr. Teglgårdsparkens vandværk 

Der er en god dialog og bestyrelsen i Teglgårdsparkens vandværk bakker op omkring tilslutning til 

Fårvang vandværk således at de anbefaler tilslutning til Fårvang vandværk, til deres brugere på 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

Vi afventer pt. At mødet afvikles og derefter kan der hvis der fortsat er opbakning til tilslutningen, 

oprettes en forbindelse efter godkendelse af planen hos Silkeborg kommune. 

 

5. Status på værket 

Det kører som forventet uden større nedbrud eller lignende, der har været 2 mindre afvigelser: 

- Fejl på en transmitter som endnu ikke er færdigudarbejdet men er under kontrol 

- Der har været nedbrud på netværket på værket men dette viste sig at være en mindre detalje 

som er løst. 

 

6. Eventuelt. 

Der blev drøftet at vi gerne vil lade Teglgårdsparkens vandværk byde ind hvis der måtte være 

interesse fra nogen at deltage som gæst på bestyrelses møderne der måtte komme frem imod 

næstkommende generalforsamling. 

 


