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19.marts 2015
Referat fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2015
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jonna Styhm - JS
Karen Pedersen – KP
Jens-Erik Thomsen – JET
Lasse Rasmussen – LR
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol
Protokol, regnskab, revisionsprotokollen og kassekredit underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede om modtaget regning fra Arkil, som var noget stor. Da differencen fra vor egen
entreprenør til Arkil kun er på ca. kr. 10.000 er der enighed om at regningen betales. Enighed om, at
fremover benyttes Arkil ikke i forbindelse med tilsvarende situation.
HSM overrakte herefter en lille erkendtlighed til JS, som jo stopper i bestyrelsen efter 16 år.
Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen Knud Spangsø som dirigent og Leif Gindesgaard som
nyt bestyrelsesmedlem i stedet for JS.
LR hjælper MM med adgangskontrollen.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 5
MM orienterede kort om:
• Etableringen af nat- & nødpumpe, som giver lidt udfordringer i forbindelse med indkøringen.
• Der har været problemer med at få kontakt til overvågningssystemet. Dette er nu genetableret,
men årsagen til problemet med manglende kontakt er ikke fundet.
• En forbruger der har haft et større forbrug i 2014 på ca. 100m3. MM har udlæst data fra måleren
og det større forbrug er faldet inden for fem dage i juli måned, formentlig et toilet der har løbet.
• At brandhanen på hjørnet af Hjaltesvej og Kristrupvej skal fjernes på brandmyndighedens
regning. I den forbindelse nedlægges en hovedledning i Hjaltesvej, som kun forsyner Ellegårds
Alle. Fremover er der kun en hovedledning i Hjaltesvej, som Ellegårds Alle så kobles på.
• MM fremlagde et nyt projekt på Kristrupvej fra Erik Klippings Vej til Vandværket på Gl.
Clausholmvej. Årsagen hertil er, at der igen er et brud på Kristrupvej. Arbejdet udføres som
styret underboring og i den forbindelse skal der bores over privat grund. Den pågældende
grundejer har mundtligt accepteret dette. MM fremlagde forslag til forhåndsaftale med oplæg til
erstatning og forslag til deklaration der efterfølgende skal tinglyses på ejendommen. Arbejdet
igangsættes ikke før efter grundejerens skriftlige accept. En enig bestyrelse besluttede at arbejdet
igangsættes efter ovennævnte procedure.
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
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