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20.marts 2014 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen - KP 
 Jens-Erik Thomsen – JET 
 Henrik S. Møller - HSM 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Regnskab og revisionsprotokollen underskrevet 
 

2. Meddelelser fra formanden 
PL orienterede om en lille ændring, idet de omtalte vinduer glider ud da de først er isat i 2014. Der i 
mod kommer varmepumpen med da de er opsat i 2013. 
 
MM orienterede om at der er udsendt SMS som erindring om generalforsamlingen til ca. 500 
andelshavere. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren 
MM orienterede kort om: 

• Godthåbsvej 32 er blevet solgt og skal nedrives. Der opføres to dobbelthuse med to boliger i 
hver. Det udløser tre tilslutningsbidrag. 

• En lejer hos boligforeningen vil have vandværket til at asfaltere et areal der benyttes som 
varegård, p.gr.a. den vandsprængning vi have den 6. maj 2012. Boligforeningen er blevet 
orienteret om, hvad vi vil dække og hvad vi ikke mener stammer fra vandsprængningen. 

• Der er udtaget vandanalyser på begge værker og på ledningsnet. Der er ingen overskridelser 
på disse analyser. 

• Deltagelse i valg til teknisk råd i FVD. Valget er ikke foregået helt efter bogen, idet det ikke 
blev sikret at kandidaterne var indstillet af deres bestyrelser. 

• De steder, hvor der er udestående. En ejendom er et dødsbo og en ejendom er ejer stukket af. 
En ejendom har fået afbrudt vandforsyningen i anledning af manglende målerudskiftning (vi 
kan jo ikke lukke to gange). En har lavet en afdragsaftale og en enkelt har fået afbrudt 
vandforsyningen og betalt efterfølgende. 

 
4. Eventuelt 

Intet 
  



Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den _______________ 2014 af 
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Henrik Skriver Møller 


