
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev nummer 2 -2021 
 

Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 2 - 

2021 fra bestyrelsen. Vi har i den nye bestyrelse besluttet at udsende 4 nyhedsbreve 

om året. 

Du sidder her med nyhedsbrev november. Vi håber dette kan hjælpe til god 
information, spareråd og indblik i driften af dit vandværk. 

En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Der har i 2021 
været mange ejerskifter. Velkommen til og vi håber I bliver glade for at være her i 
dette dejlige område. 

• Bestyrelsen holder 6 møder om året. Vi arbejder lige nu på et årshjul for 
arbejdet gennem året. 

• Bestyrelsen har holdt 3 møder siden generalforsamling i maj 2021. 

Her er status på beslutninger siden sidste nyhedsbrev med rød skrift : 

• Udarbejdelse af investeringsoversigt for de næste 4 år. Denne plan 
præsenteres på næste generalforsamling i 2022. Denne er nu klar til 
præsentation på generalforsamlingen maj 2022. 

• Salg af vores finske aktier. Vi har nærmest intet afkast. De er nu solgt. 
• Mindre vedligehold igangsat på vandværket (maling, lidt vedligehold 

udvendig) Dette er nu udført og afsluttet. 
• Fokus på serviceaftaler - Arbejdet pågår 
• Et tættere samarbejde med Kalundborg kommune er indledt. Vi har rejst en 

del spørgsmål og er i god dialog. Mere om dette i næste nyhedsbrev. Vi har 
haft megen og god dialog. Formanden vil komme ind på det i sin beretning 
2022. 
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Dialog med bestyrelsen: 

Ønsker man dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan man skrive og få svar 
på alt. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret og man får svar på sine 
spørgsmål. 

 Besøg hjemmesiden her: www.k-f.v.dk 

Gode vinter tiltag fra Kaldred Ferieby Vandværk: 

Nu er vi på vej ind i vintermånederne. Mange kommer ikke så ofte forbi 
sommerhuset i vintermånederne. Frosten har kigget forbi og derfor er det godt 
at sikre sig følgende: 

• Har man varmepumpe så sæt den i vinterdrift med en temperatur på 8-10 

grader. Ellers lad huset stå med lidt varme på. Så bliver huset ikke så fugtigt 

og lugter ikke at fugt. Hermed kan rørsprængninger undgås hvis de står med 

vand på. 

• Husk at tjekke tagrender for blade nu hvor løvfaldet er forbi. 

• Bruger du ikke huset i længere tid så luk af på stophane og tøm rør og 

varmtvandsbeholder. Det kan blive dyrt med en frostsprængning. Der var 

sidste vinter et par stykker af dem. 

• Tøm også udendørs haner af  

• Lav eventuelt aftale med naboer om at holde lidt øje med huset 

http://www.k-f.v.dk/
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Kurser til bestyrelsen: 

Bestyrelsen deltager løbende i webinarer fra Vandværksforeningen. I 2022 er det 

besluttet at øge fokus på deltagelse i relevante kurser samt netværksmøder. Vi er 

tilmeldt nyhedsbreve og følger løbende op på de tilbud vi modtager fra diverse 

udbydere.  

Med ønsket om en God jul og et Lykkebringende Nytår 2022 siger vi på gensyn i 

nyhedsbrev 1-2022 som kommer til marts 2022. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kaldred Ferieby Vandværk 

 

 


