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17. november 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2016 
 
Til stede:  

Henrik S. Møller - HSM 
Jens-Erik Thomsen – JET 

 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
 Helle Johansen – HJ 
 & 
 Michael Mose – MM 
 

1. Underskrift af protokol/referat 
Godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

1. Vandindvindingstilladelse: der blev orienteret om at de to indsigelser vi havde til udkastet 
var blevet indarbejdet og at vi efterfølgende har modtaget endelig indvindingstilladelse. 

2. Møder med vandværker: HSM orienterede om de afholdte møder med Assentoft og 
Langkastrup. Uggelhuse havde meldt fra. Mandag har HSM & MM et møde med formanden 
for Vorup Vandværk. Der ud over har MM afholdt et møde med Floes Vandværk, her 
supplerede MM og baggrunden for tilbud til de helt små vandværker. 

3. Egenkontrol: der laves i dag egenkontrol på ilt, PH, ammonium, nitrit & nitrat. MM har et 
ønske om at udvide denne med bakteriologisk kontrol. Enighed om at MM arbejder videre 
med emnet og kommer med et oplæg til indkøb af udstyr. 

4. MUS: der har været afhold MUS samtale med MM 
5. APV: er blevet opdateret online. Skal opdateres hvert 3. år. 
6. Ansøgning om støtte juletræ: der gives kr. 300,00 
7. Evaluering: ca. 136 gæster i løbet af dagen. En succes bl.a. pga. bemandet pølsevogn. 

 
3. SRO anskaffelse 

Xergi gennemgik deres system og tilbuddet. 
 
Lang debat om nødvendigheden af udskiftning og om de to tilbud. Enighed om at HSM og 
MM tager en snak med den første tilbudsgiver og at endelig beslutning tages i januar 2017. 
 

4. Lønforhandling – aftale rammen 
Bestyrelsen aftalte den ramme, som HSM kan forhandle ud fra og HSM bemyndiges til at 
afslutte forhandlingen her ud fra. 
 
Allonge til ansættelseskontrakt ændres i overensstemmelse hermed. 

  



Punkterne 5 til 9 udsættes til næste møde, som bliver torsdag den 1. december 2016 kl. 18.30. 
 
 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 1. december 2016 af 
 
 
 
 

Henrik S. Møller  Jens-Erik Thomsen   
 
 
 
 
 
Lasse Rasmussen  Leif Gindesgaard 
 
 
 
 
 
Helle Johansen 


