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9. juni 2017
Referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2017
Til stede:
Henrik S. Møller - HSM
Jens-Erik Thomsen – JET
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
Helle Johansen – HJ
&
Michael Mose – MM
1. Underskrift af protokol
Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger
2. Godkendelse af forretningsorden
Den eksisterende forretningsorden fortsætter uændret.
3. Meddelelser fra formanden
 Aftale med Langå: HSM orienterede om baggrunden for at vi gik ind i den aftale, nemlig
den kommende persondataforordning. MM supplerede med hvilke vandværker der er med i
aftalen. I alt hvis alle melder til er 7120 målere. MM oplyste endvidere om priserne for
konvertering og for hostingen hos Kamstrup fremover.

Orienteringen taget til efterretning
4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 4
 Drift: MM gav en kort orientering om det udsendte materiale.
 Blue Control SRO: systemet blev kort gennemgået og den forudsætning vi havde om at det
skulle være nemt og overskueligt er til fulde opfyldt. Der resterer en betaling på 10%, som
forfalder til betaling ved aflevering, som forventes at ske indenfor de næste to uger.

Orienteringen taget til efterretning.
5. Renovering af rentvandstank – bilag 5

MM gennemgik de to indhentede tilbud. Der er meget stor forskel på de to tilbud, så MM
skal arbejde videre med det billigste tilbud for at sikre sig at alt er med i prisen, således
at der ikke kommer overraskelser.
6. Økonomisk status
 ny vejledning om takster: MM gennemgik kort de forbedringer der er kommet, for en gangs
skyld er det forbedringer set med vandværkernes øjne.
 Nye tilslutninger: MM gav en kort orientering om de tilslutninger der er mulige inden for
overskuelig tid.
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Straksafskrivninger elinstallationer: da ledningsnettet for el er udskiftet, i forbindelse med
udskiftning af SRO anlægget, på begge værker vil der til årsskiftet ske en straksafskrivning
af det gamle elnet på i alt kr. 209.400
Økonomi til 31.5.2017: MM orienterede om økonomien i projektet vedr. SRO anlægget og
om de ekstra udgifter der har været i den forbindelse. Der var ingen spørgsmål til det
udsendte regnskab.

Orienteringen taget til efterretning.
7. Næste møder
23. august 2017 kl. 17.00: syn på begge værker, der startes på Gl. Clausholmvej
1. november 2017 kl. 18.00
31. januar 2017 kl. 18.00
20. marts 2017 kl. 17.00 – bestyrelsesmøde og generalforsamling
8. Eventuelt
Intet.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. august 2017 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen

