Bøsserup, 13. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 8. april 2017 hos Rudy
Referat udarbejdet: 13. april 2017.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Robert Bech Nielsen (referent)
Didde Dich
Arne Cederholm
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
a. ”Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyningen”
b. REGULATIV for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune
c. INDSATSPLAN for grundvandsbeskyttelse
d. VSO – Vand Samarbejde Odsherred
3. Driftsrapport
4. Status for igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6. FVT og OVR møder (Mogens)
7. Udarbejdelse af Info-folder
8. Økonomisk status
a. Regnskab 2016
b. Budget 2017/2018
9. Generalforsamlingen 2017
a. Forslag til: Bestyrelsens beretning
b. Prisblad
10. Fastsættelse af næste møde
11. Eventuelt
Bestyrelsen bød velkommen til den nye bestyrelsessuppleant, Arne Cederholm, som fik en
grundig indføring i den nuværende bestyrelses arbejde og projekter gennem de seneste snart
fire år.
Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
2a: Vi skal have et lovligt grundlag for at kunne opkræve rykkergebyrer, som max. må være
100 kr. Vi opkræver pt 200 kr., for 3. rykker en sats, der er godkendt af kommunen, men vi
må sætte det ned til 100 kr. næste år.
2b og 2c: For nærmere om disse punkter henvises til hjemmesiden.
2d: I VSO er det blevet foreslået, at ens vandværk kobles sammen med et nabovandværk, så
man har vandforsyning også i tilfælde at driftsnedbrud på eget vandværk. Forslaget er dog
foreløbigt skrinlagt, da en del andre vandværker synes, det bliver for dyrt at etablere rørføring.

Ad. 3
Der er brugt (udpumpet) mindre vand i perioden oktober ’16 til marts ’17 end i samme periode
året før. Rudy tjekker dagligt forbruget af vand. Fire gange har det ført til konstatering af læk
hos et medlem, lækket er blevet stoppet hurtigt.
Værket kører godt!
Ad. 4
Der har været kommunalt eftersyn den 29. marts 2017:
Oplysningsskema blev udfyldt og afleveret, herefter gennemførte kommunen eftersyn
(sammen med Rudy og Mogens og Anders Dahlgaard), og resultatet af dette har vi modtaget
en rapport om. Kommunen er stort set tilfreds med anlægget. Dog er brønden på Trindhøj i
dårlig stand, og skal renoveres i år. En kompressor skal skiftes, da den spilder olie. Vi
indhenter tilbud på begge dele hos Dahlgaard.
Punkter fra tidligere eftersyn er bragt i orden.
Termografering af el-skabene skal foretages regelmæssigt af forsikringsmæssige årsager.
Arbejdet er bestilt, og vil blive udført inden for den næste måneds tid.
Ad. 5
Der har været en del salg af sommerhuse i området i den senere tid. Et par af de fraflyttede
medlemmer er i restance. Vi overvejer at sende til inkasso for den ene og lukke for vandet,
hvis der kommer forbrug.
Ad. 6
Mogens har været til årsmøderne i FVT og OVR. Her blev det bl.a. drøftet, at Stand-alone
vandværker bør kobles sammen med et nabovandværk, men jf. punkt 2c er dette sat på stand
by. FVT og OVR er desværre uenige om mange ting, hvilket præger debatterne på møderne.
Men vi synes, at vi har godt udbytte af vores medlemskab.
Ad. 7
Rudy foreslår, at vi udarbejder en infofolder, som udleveres til nye medlemmer. Den skal bl.a.
indeholde information om, hvordan måleren og hanerne i målerbrønden betjenes. Gerne inkl.
vedtægter og info om vandværket generelt. Vi besluttede at lægge det op som et selvstændigt
punkt på hjemmesiden, samt at omdele folderen til nye medlemmer.
Ad. 8
Steen fremlagde kort det reviderede (udvidet gennemgang) regnskab for 2016. Det blev
efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Vores likviditet er god, så der er penge til kommende projekter, herunder renoveringen af
Trindhøj-brønden.
Enkelte medlemmer er i restance, jvf punkt 5.
Budgetterne for 2017 og 2018 blev godkendt.
Ad. 9
Rudys udkast til bestyrelsens beretning blev godkendt.
Gældende prisblad, godkendt af kommunen, er lagt på nettet.
Rudy, Thomas og Steen er på valg til bestyrelsen i år og genopstiller.
Didde Dich og Arne Cederholm genopstiller som bestyrelsessuppleanter.
Ad. 10
Vi holder som sædvanligt et kort bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad. 11
Intet under eventuelt

