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25. marts 2011
Referat fra bestyrelsesmødet (før generalforsamling) den 24. marts 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. Årsregnskab, revisionsprotokol og bilagsprotokol blev ligeledes
underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
MM og efterfølgende PL var blevet kontaktet af Assentoft Vandværk om et evt. samarbejde.
Enighed om at afvente yderligere udspil fra dem og i øvrigt gribe det an som tidligere.
Procedure for generalforsamlingen aftalt.
3. Driftsleders ansættelsesforhold – oplæg fra PL
Bestyrelsen drøftede ansættelsesforholdet for driftslederen og besluttede at sætte det på dagsordenen
på næste bestyrelsesmøde. MM forlod lokalet under dette punkt.
4. Orientering ved vandværksbestyreren
MM orienterede om at
• Halvtaget over porten på Asser Rigs Vej var etableret
• Flisearbejdet på Gl. Clausholmvej var færdigt, fliser til det sidste er indkøbt, så det bliver
ens
• At flisearbejdet på Asser Rigs Vej, efter aftale med PL, blev fremrykket og er lavet
• At der har været kontakt fra Gimming Vandværk om målere i andet forsyningsområde. MM
har forespurgt om det ikke var en ide at indgå i et indkøbssamarbejde med målere. De ville
vende tilbage.
• Der er solgt to vandalarmer
• MM har sørget for en projektor til foredraget efter generalforsamlingen, da Ingeniører uden
Grænser havde sendt deres til Pakistan.
• Der mangler kontrol af tre kontrollerbare kontraventiler. Niels Winther fra Danfoss har
været forbi en af vore kunder, p.gr.a. problemer med ventilen.
• Der tages prøver på begge værker på tirsdag.
• Arbejdstilsynet har screenet virksomheden den 23. marts 2011. Ingen påbud udstedt.
Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30
Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82
Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960
Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år

Orienteringen taget til efterretning.
5. Eventuelt
Intet under dette punkt.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. maj 2011 af

Palle Laugesen

Karl Sall

Jonna Styhm

Karen Pedersen

Jens-Erik Thomsen

