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Referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Jens-Erik Thomsen – JET 
 Henrik S. Møller - HSM 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: Karen Pedersen - KP 
 

1. Underskrift af protokol 
Regnskab og revisionsprotokollen underskrevet 
 

2. Meddelelser fra formanden 
PL bød HSM velkommen i bestyrelsen, hvorefter alle præsenterede sig. Der ud over orienterede PL 
om at Ole Styhm ville være dirigent og om generalforsamlingen generelt. PL orienterede der ud over 
om sagen vedr. navne og adressebeskyttelse. Bestyrelsen enige om fremgangsmåden på 
generalforsamlingen. 
 
PL bad derefter om en principiel beslutning vedr. invitationer fra leverandører til 
vandværksbestyreren om studieture. Konkret handlede det om en tur arrangeret af AVK til Berlin til 
en pris af kr. 3100,00. En enig bestyrelse besluttede at det var i orden at deltage i sådanne 
arrangementer. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren 
MM orienterede kort om: 

• ændring af I/S til a.m.b.a., her er der et problem med tinglysning af nyt skøde, da ”sælger” er 
et lukket selskab. Arbejder på at få det løst. 

• Fem brandhaner er blevet sløjfet i forsyningsområdet. Brandmyndigheden betaler for dette. 

• Afventer de store målere til industrien, inden udskiftning af de sidste små hos private a.h.t. 
bedre tilrettelægning af arbejdet. 

• Hos LITO tryk gik en membranventil itu ved udskiftning af vandmåler. Denne er blevet 
udskiftet på forbrugers regning og regning er betalt. 

• Vandforsyningen er afbrudt til Kristrupvej 134 p.gr.a. restance. 

• Forsøger at lave aftale om afdragsordning hos Tigervej 11 

• Klinkearbejdet på Gl. Clausholmvej er næsten færdig, mangler kun den sidste finish. 

• Driftsaftale med Langkastrup er faldet på plads 

• i.h.t. ny bekendtgørelse skal de der står for praktisk vandværksdrift gennemgå to kurser, et i 
hygiejne og et i drift. Undersøger om de kurser MM har deltaget i kan godkendes. 

  



 
4. Eventuelt 

HSM spurgte ind til vandværksdrift. PL og MM gav en kort orientering og PL opfordrede til at tage 
kontakt til MM for en rundvisning på værket 
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