Bøsserup, 2. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 1. oktober 2016 hos Rudy
Referat udarbejdet: 3. oktober 2016.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Robert Bech Nielsen (referent)
(Afbud fra begge suppleanter)
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport
4. Status for igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6. Økonomisk status
7. Dato for generalforsamling 2017
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt
Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
Rudy har foretaget årsaflæsning af vandmålerne fredag d. 30/9-2016.
Der har været et par tilfælde af vandspild, registreret som ’lækage’ på vores systemer.
Bestyrelsen har fået stoppet spildet og informeret de pågældende medlemmer.
Et sted var det svært overhovedet at finde brønden, så det må henstilles at medlemmerne
holder deres brønd fri for bevoksning.
Ad. 3
Rudy fik natten til d. 30/9 en alarm om strømsvigt på værket. Man kan ikke umiddelbart se,
hvad der er galt, så Xergi kontaktes i næste uge. Det er måske blot et udfald på bredbåndet i
området, da både Steen og Mogens har oplevet dette.
Ved adgang til vandværket siger systemet 'systemfejl'. Årsagen kendes ikke, men Rudy og
Mogens vil undersøge det nærmere. Alarmen ved evt. indbrud virker.
Ad. 4
Vandværket er blevet malet og det ser fint ud.
Der er nu to pumper i drift på værket, og der skiftes mellem pumperne hver 12. time. Skulle
den ene pumpe falde ud, tager den anden pumpe over 100 %.
Dalgaard passer værket fint og deres medarbejdere kender værket godt.
Vi bør overveje at gøre noget ved Trindhøj boringen, hvor der er fugt i bunden af brønden.

Betonen (gulvet) er formentlig revnet. Vi vil bede Dalgaard om at komme med en vurdering af,
hvad der skal laves og hvad det ca. kommer til at koste.
Ad. 5
Bøsserup Vænge 3 og 7, Bøsserup Strand 5 samt Bakkevænget 1 har fået nye ejere siden
sidste bestyrelsesmøde.
Ad. 6
De likvide midler er ca. 90.000 kr. højere end på samme tidspunkt sidste år. Anslået likviditet
ved årsskiftet: 350.000 kr. Årsagen til den bedre likviditet er færre udgifter i år (sidste år fik vi
skiftet målere).
Der blev sendt tre rykkere ud efter juli-opkrævningen. Alle er blevet betalt, så der er ingen
restancer nu.
Ad. 7
Datoen for næste års generalforsamling blev fastsat til søndag d. 21. maj 2017.
Ad. 8
Rudy indkalder efter behov. Senest før næste generalforsamling.
Ad. 9
Intet under eventuelt.
Til slut skal det blot noteres, at vi igen i år rundede sæsonen af med en virkelig hyggelig aften
hos Jytte og Rudy

