Mødereferat
Referat af møde i

bestyrelsen

Dato

30. 09. 2010

Mødet blev holdt hos

Jens K. Thomsen

Til stede

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

Afbud

Knud-Erik Andersen (KEA)

Referent

Knud Møller-Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af tidligere mødereferater
2. Orientering fra formanden: Renovering af boringer
Underføringer. Opmåling af ledninger. Tinglysning af
ledning. Målestation
3. Kontaktudvalg ved KEA
4. Økonomi ved JBT
5. Vandforbrug 2010
6. Vandsektorlov: i/s eller a.m.b.a. (kræver nye vedtægter)
Åbningsbalance. Formueforhold. Udbygning af
vandværk.
7. Takstblad
8. Udskiftning af store målere, renovering af ledningsnet.
9. Evt.

Ad. 1
Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder tages på næste møde.

Ad. 2
KMN orienterede: Underføringer på Symfoniallé er færdige.
Renov. af boringer endnu ikke startet
Opmåling og datering af ledninger næsten færdig
Tinglysning af ledning ved Campingcenter afsluttet
Målestation ved Kløverbakken fungerer nu.

Ad. 3
Udsat

Ad. 4
Økonomien ser ud som forventet.
Lukning for vand på ejendom under konkurs ikke tilladt. Betaling for vand skal ske
af kurator for boet.
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Ad. 5
Estimeret vandforbrug for 2010 ser ud til at ligge lidt under 200 000 m³.

Ad. 6
Der fremlægges forslag til ændring fra i/s til amba på næste generalforsamling.
Nye vedtægter udarbejdes af KMN, de sendes til høring hos bestyrelsen.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling kort tid efter den ordinære.
Revisor Jan Hansen undersøger mulighed for revision hos LRØ.
En evt. udbygning af vandværket blev drøftet, 2 råskitser blev fremlagt. Emnet
tages op til næste møde.

Ad. 7
Takstblad er uændret for 2011.

Ad. 8
Forslag til renoveringer blev fremlagt. Følgende områder skulle igangsættes:
Alle store vandmålere ældre end 10 år udskiftes.
Der opsættes ny målerbrønd ved Ørnstrupvej
Ny forsyningspumpe til Marsalle
Filtre m.m. i vandværk renoveres
Rep. af sikkerhedsventil på sprinklerledning
10 hovedhaner skiftes
Eternitledning på Søndergårdsalle udskiftes
KMN undersøger mulighed for lukkede filtre i vandværket

Ad. 9
PC hos formand og kasserer fornyes
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