Mødereferat Torsted Vandværk
Referat af møde i

bestyrelsen

Dato

20. januar 2010

Mødet blev holdt hos

Knud Møller-Nielsen

Til stede

Knud Møller-Nielsen (KMN), Jes Bang-Thygesen (JBT), Herman
Hockerup (HEH), Jens K. Thomsen (JKT) og Knud-Erik Andersen
(KEA)

Afbud
Referent

Knud-Erik Andersen

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af sidste mødes referat
Orientering fra formanden KMN
Kontaktudvalg ved KEA
Økonomi ved JBT
Hjemmeside (emner fra Solrød)
Generalforsamling. Dato og emner
Kommende opgaver
Eventuelt

Ad. 1
Godkendelse af sidste mødes referat
Referatet godkendt. Sættes på hjemmesiden.

Ad. 2
Orientering fra formanden KMN
Årsforbruget af vand. Der er i 2009 oppumpet 223500 m3 og afregnet 198300 m3 hos
forbrugerne.
Status for nyudstykninger. Byggemarkedet ligger underdrejet for tiden. Antallet af forbrugere
er uforandret siden forrige møde.
Vandsektorlov. Loven er i øjeblikket uinteressant for os, men vi følger udviklingen fra
sidelinien.
Takstblad. Er godkendt af kommunen.
Potentialudligning. Investeringen er for stor i forhold til risiko. Vi afventer en evt. skade, og
vurderer behovet til den tid.
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Ad. 3
Kontaktudvalg ved KEA
Der afholdes bestyrelsesmøde medio/ultimo februar.

Ad. 4
Økonomi ved JBT
Den årlige måleraflæsning er tilgået således, 579 pr. tlf., 792 via hjemmeside, 187 med posten
og 150 har ikke indsendt aflæsning. Kassereren har en meget kort periode til
regnskabsafslutning efter måleraflæsningen, og appellerer derfor til forbrugerne om at
indsende måleraflæsning rettidigt. Værkets økonomi er sund.

Ad. 5
Hjemmeside (emner fra Solrød)
Hjemmesiden skal friskes op med mere alment information om vand og vandværket.

Ad. 6
Generalforsamling. Dato og emner
Generalforsamlingen afholdes i Torsted Kirkes Sognehus den 24. marts 2010 kl. 19.30

Ad. 7
Kommende opgaver
Omlægning af værkets ejerform fra I/S til A.M.B.A. stilles indtil videre i bero. Der mangler at
blive udskiftet ganske få underføringer. Tag m.m. på værket gennemgås i foråret med henblik
på renovering og vedligehold.

Ad. 8
Eventuelt
Bestyrelsen deltager i relevante kurser.
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