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29. januar 2015
Referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2015
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Lasse Rasmussen - LR
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede om at der lige før bestyrelsesmødet var afholdt MUS samtale med MM. Det er ikke
et krav for private virksomheder, men begge finder at det er en god ide.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
MM kommenterede den udsendte orientering og orienterede der ud over om
• Brud på hovedledning ved Kristrupvej 132, formentlig i forbindelse med gravearbejde i
forbindelse med fjernvarmen.
• At der i forbindelse med etablering af carport ikke er muligt at få regnvand i faskine, da der
er et afstandskrav på 25m fra boringer. I den forbindelse blev MM opmærksom på at det
også havde indflydelse på naboer til vandværket. Det er aftalt at MM retter henvendelse til
kommunen for at sikre at de er opmærksomme på dette, hvis naboer ønsker at etablere
faskiner til regnvand.
• tilbuddet fra A-Control. Det endte i den lave ende, som bestyrelsens oplæg var. Dette sættes
i værk.
Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3
a) Årsrapporten for 2014 blev kort gennemgået. Bestyrelsen godkendte denne og fandt resultatet
tilfredsstillende.
b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået, med fokus på udpumpet/solgt mængde og
elforbruget. Bestyrelsen godkendte det grønne regnskab.
5. Tilbygning Asser Rigs Vej – bilag 4
HSM gav et oplæg om baggrunden herfor. MM orienterede herefter om den mulighed der var og for
de problemstillinger der var, herunder afstandskrav til skel, vej, kloak, afgangsledning vand m.v. Der
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er ingen tinglyste deklarationer der skal tages hensyn til. Arealet der kan tilbygges vil være på ca.
60m2.
Det blev aftalt at HSM kontakter den rådgivende ingeniør/arkitekt der var involveret i Romalt hallen
for pris for deres arbejde.
6. Generalforsamling
HSM orienterede om at datoen for generalforsamlingen var rykket en uge i forhold til det oprindeligt
aftalte. En enig bestyrelse accepterede den nye dato, som er den 18.3.2015.generalforsamlingen
afholdes på Tronborg, som sidste år og der serveres et par stykker smørrebrød og øl/vand/kaffe med
lidt sødt til kaffen.
JS genopstiller ikke og bestyrelsen har fundet en afløser. Alle bedes overveje emner til suppleanter.
Boligforeningens repræsentant spørges om han vil være dirigent.
Det er aftalt at bestyrelsen møder kl. 17.30.
7. Fastsættelse af næste møder
a) Næste bestyrelsesmøder er den 18. marts kl. 17.30 og efter generalforsamlingen.
b) Generalforsamling den 18. marts kl. 19.00.
c) Bestyrelsesarrangementet den 7. marts (vi hører nærmere fra udvalget om tid og sted).
d) Messe i Aars den 20. marts.
8. Eventuelt
JET takkede for den fine julegave, hvilket alle bakkede op om.
MM orienterede kort om vandrådet, som bl.a. har indhentet tilbud på vandanalyser, er i gang med
vedtægtsændringer og en hjemmeside.
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