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17.marts 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2016
Til stede:

Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen – JET
Karen Pedersen – KP
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol
Protokol, årsrapport og revisionsprotokollen blev underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM & MM orienterede om generalforsamlingen. Karl Sall har tilkendegivet at han godt vil være
dirigent. Boligforeningens forslag til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for KP ligger syg og kan ikke
deltage, men der foreligger en fuldmagt fra kandidaten om at hun er villig til at stille op.
3. Orientering ved vandværksbestyreren
MM orienterede kort om:
 De nye porte forventes at være monteret i næste uge.
 Rensdyrvej 18 har fået nyt stik og ejer har etableret ny jordledning. Det nye stik er ikke koblet
direkte på hovedledningen, da denne ligger i skel og der er etableret beplantning ud over skel.
 Der er etableret nyt udendørs elstik, som PT. bruges til byggestrøm.
 Nedbrud på CPU enhed i SRO anlægget på Asser Rigs Vej. Årsagen hertil var ”dødt” backup
batteri. Backup batterierne på begge værker er skiftet.
 Brud på støbejernsledning på Valdemarsvej. Her er udskiftet ca. 3 meter, således at gammel
samling og en gammel anboring er fjernet.
 Tilbygningen er nu så langt at næste skridt er opførelse af mur.
 Der indkøbes nye reoler til det nye kontor sammen med et lille rundt mødebord.

Orienteringen taget til efterretning.
4. Eventuelt
Ud over lidt almindelig snak intet.

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

Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Karen Pedersen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

