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3. februar 2011
Referat fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2011
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Karl Sall - KS
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen - KS
Jens-Erik Thomsen - JET
&
Michael Mose – MM
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet
2. Meddelelser fra formanden
PL orienterede om en forbrugerhenvendelse angående opkrævningsgebyret, hvor der i 2009 blev
krævet kr. 62,50. Efter en afgørelse af Forbrugerombudsmanden blev dette nedsat til kr. 50,00. Den
pågældende forbruger mener at have kr. 12,50 til gode sammen med renter af beløbet.
Han er blevet tilbudt beløbet, men har ikke villet acceptere den afgørelse. Enighed om at fastholde
tidligere beslutning, hvor vi rettede ind fremadrettet.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
Ud over den udsendte skriftlige orientering orienterede MM om at
• Skaden vedr. brandhanen er blevet betalt af brandmyndigheden
• Takstbladet er modtaget retur i godkendt stand den 11. januar 2011, så det er udsendt til
forbrugerne
• Der d.d. skyldes i alt kr. 97.000 i årsopgørelse 2010/1. rate 2011 fra 36 forbrugere
• Der d.d. har været 2. tvangsauktion på en ejendom på P. Kornings Vej
• En forbruger (lejer) på Holger Danskes Vej er gået konkurs og at ejeren af ejendommen
ligeledes er gået konkurs. Der må derfor forventes et tab på ca. kr. 800,00
• Der nu er mulighed for at få vore årsopgørelser lagt på nettet, således at den enkelte
forbruger via en kode kan se dem der (pris ca. kr. 500,00). Enighed om at dette sættes i
værk.
• Der ligeledes er mulighed for at etablere et varslings- & informationssystem. PL fremsender
materiale fra Dronningborg, således at vi kan sammenligne. Punktet sættes på dagsordenen i
maj.
• Der er modtaget 18 ud af 44 eftersynsblanketter, om kontrol af kontraventiler, retur. Enighed
om at MM sender brev til resterende med frist til 1. marts, hvorefter vi vil foranledige den
kontrolleret.
Orienteringen taget til efterretning.
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4. Økonomisk status (årsregnskab 2010)– bilag 2
a) Til det udsendte regnskab orienterede MM om årsagen til budgetoverskridelsen. Til budgettet
orienterede MM om at der havde været en trykfejl, som er blevet rettet. Dette gav anledning til
debat om budgetlægning fremover.
Årsregnskabet 2010 og budget 2011 – 2015 blev godkendt.
5. Selskabsform I/S eller AMBA – bilag 3
MM orienterede om baggrunden for at FVD anbefaler sine medlemmer at ændre selskabsform.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende fordele og ulemper.
Det blev besluttet at fremsætte forslaget på generalforsamlingen i 2012 med en orientering på
generalforsamlingen i 2011.
6. Driftsleders ansættelsesforhold – oplæg fra PL
PL orienterede om baggrunden for punktet, hvorefter MM forlod lokalet under drøftelsen.
Det blev besluttet at fordoble opsigelsesvarslet, både fra arbejdstager- og arbejdsgiverside.
7. Generalforsamling
MM har en kandidat til posten som bilagskontrollant. Bestyrelsen skal forsøge at finde mindst en
kandidat til posterne som suppleant. MM spørger Knud Spangsø om han vil være dirigent.
Da generalforsamlingen er annonceret til kl. 19.00 skal foredraget først være kl. 20.00. MM
orienterer Ingeniører uden Grænser. PL & MM udarbejder pressemeddelelse. MM udarbejder opslag
til opgangene hos boligforeningen og Fakta.
Både pressemeddelelse og opslag udformes så der gøres opmærksom på at det er for forbrugere
under I/S Kristrup Vandværk.
8. Fastsættelse af næste møder
• Bestyrelsesmøde 24.3.2011 kl. 18.00 Byvænget 9
• Generalforsamling 24.3.2011 kl. 19.00 Byvænget 9
• Foredrag 24.3.2011 kl. 20.00 Byvænget 9
• Bestyrelsesarrangement 5.3.2011 (hvor se indbydelsen)
• Messe Aars 26.3.2011 (foreløbig tilmeldte PL, JET, MM – afbud KP, JS)
9. Eventuelt
JET takkede for velkomsten i bestyrelsen og i særdeleshed den fine julegave.
MM orienterede kort om et eventuelt yderligere samarbejde med Uggelhuse om digitale kort. Det vil
være uden omkostninger for os.
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