Kaldred Ferieby Vandværk

Nyhedsbrev nummer 1 -2022
Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 1 2022 fra bestyrelsen. Vi har besluttet, at udsende 3-4 nyhedsbreve om året.
Du sidder her med nyhedsbrev 1-marts 2022. 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 2021-2022 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.
Bestyrelsen har holdt 4 møder siden generalforsamling i maj 2021.

Her er lidt om det bestyrelsen laver lige nu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsregnskab for 2021 er ved at blive afsluttet og klargjort til uvildig revisor.
Budget for 2022 er ligeledes ved at blive klargjort til generalforsamling.
Afregninger er afsendt til grundejere fra Microwa (vores administrator)
Forbereder generalforsamling 2022. Der kommer indkaldelse senere i foråret.
Deltager i webinar fra vandværksforeningen
Holder kontakt til kommune og forsyning
Deltager i aktiviteter med vandrådet
Opdaterer vandværkets pc
Opdaterer hjemmesiden

Vi er en bestyrelse i en reduceret udgave, da vores Formand Helge Petersen
desværre afgik ved døden i januar 2022.

Kaldred Ferieby Vandværk

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 forårs tiltag fra Kaldred Ferieby Vandværk:
Nu er vi på vej ind i foråret. Mange kommer ikke så ofte forbi sommerhuset i
vintermånederne. Frosten har haft kigget forbi og et par storme blev det også til.
Måske vil lidt ekstra opmærksomhed være en god ting.
•

Har man en varmepumpe så husk det årlige lovpligtige eftersyn. Husk at
rengøre filter mm efter vinter.

•

Husk at tjekke tagrender for grene og små genstande efter stormene.

•

Når du åbner for vand så tjek stophane og varmtvandsbeholder for
utætheder. Det kan blive dyrt med en utæt vandhane, toilet. Der var i vinter 6
ejendomme hvor der var stort vandspild på grund af utætheder.

•

Tjek også udendørs aftapningshaner af

•

Lidt gode råd om at undgå gødning i haven

•

Med ønsket om et godt forår
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