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26. januar 2017
Referat fra bestyrelsesmødet den 25. januar 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/referat fra sidste møder
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede sammen med MM om
 At ny regnskabsvejledning er på vej, som vil rulle nogle ændringer fra gældende vejledning
tilbage
 At der er kommet en invitation fra Verdo til et separat møde med os
 At vi har fået en gave, fra kassereren i Assentoft, som er et billede.

Orienteringen gav anledning til en debat om især sammenlægninger af vandværker.
Det blev besluttet at HSM og MM deltager i mødet med Verdo. At vi mht. regnskabet for
2016 fortsætter efter det princip vi har brugt hele tiden, dog med enkelte ændringer mht.
kontoplan og udseende af årsrapporten. At MM træffer beslutning mht. gaven og dens
placering.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
MM kommenterede kort den udsendte orientering og orienterede der ud over om
 En fremmed entreprenør der havde gravet i en vandledning på Kristrup Møllevej. MM vil
forsøge at få dem til at betale regningen fra Bravida.
Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3
a) Årsrapporten for 2016 blev kort gennemgået. Der er ændringer i forhold til den udsendte, idet vi
nu går tilbage til den gamle model. MM gennemgik kort det nye regnskab. Bestyrelsen
godkendte regnskabet og udtrykte tilfredshed med at vi vender tilbage til den gamle model igen.
b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået. MM præciserede at udledninger er beregnet ud fra
emissionerne i 2015, idet de endnu ikke kendes for 2016. Bestyrelsen godkendte det grønne
regnskab.
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5. Generalforsamling
HSM gennemgik kort dagsordenen til generalforsamlingen, hvor JET, LR og LG er på valg og er
villige til genvalg. Dette gav anledning til lidt debat om fordele og ulemper med lægfolk i
bestyrelsen. Umiddelbart enighed om at det er en styrke i lokale forsyninger. Generalforsamlingen
afholdes igen på Tronborg, og der serveres et par stykker smørrebrød og øl/vand/kaffe med lidt sødt
til kaffen. Der udsendes SMS som reminder. Sammen med annoncen i Din Avis har andelshaverne
fået tre opfordringer til at deltage.
MM kontakter Aage Stenz og spørger om han vil være dirigent.
Bestyrelsen møder kl. 17.00 og afholder et afsluttende bestyrelsesmøde.
6. Fastsættelse af næste møder
a) Næste bestyrelsesmøder er den 21. marts kl. 17.00 og efter generalforsamlingen.
b) Generalforsamling den 21. marts kl. 19.00.
c) Bestyrelsesarrangementet den 25. februar (JET udgør udvalget og melder tilbage om tid og sted)
aftalt ramme på kr. 800,00 pr. deltager.
7. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmerne takkede for julegaven. MM orienterede om en enkelt fraflytning fra
forsyningsområdet.
Referent:
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