Bøsserup, 16. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato: 14. april hos Rudy
Referat udarbejdet: 16. april 2019.
Til stede:
Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Robert Bech Nielsen (referent)
Arne Cederholm
Afbud fra Didde Dich
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport
4. Status på igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6. Den nye organisation: Vandfællesskabet i Odsherred (VIO) (Thomas og Robert)
7. Generalforsamling i Danske Vandværker (Thomas)
8. Økonomisk status
9. Generalforsamlingen 2019
a) Forslag til: Bestyrelsens beretning
b) Takstblad
10. Fastsættelse af næste møde
11. Eventuelt
Ad. 1
Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.
Ad. 2
Rudy har lavet en manual til at vedligeholde vandværkets hjemmeside. Ligger på rushfiles.
Rudy har endvidere lavet et regneark, der viser forbrugerens samlede pris pr kbm vand ved
forskellige årsforbrug. Ikke overraskende er det meget dyrt, målt pr kbm vand, at have et meget
lavt for forbrug.
Rudy har undersøgt, og det viser sig, at vandværket kun er ansvarligt for selve vandmålerne i
brøndene. Haner på begge sider af måleren er brugerens ansvar.
Ad. 3.
Værket kører som det skal efter vi har fået en ny kompressor.
Ad. 4
50 år gamle ventiler bliver skiftet ved Dahlgaards næste service (maj 2019).
Rudy orienterede om Tvilum AutoLER, systemet hvor ledningers placering under jorden er
registret, og hvor entreprenører kan foretage graveforespørgsler.
Ad. 5
6 ejendomme er solgt siden bestyrelsesmødet i oktober.
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Ad. 6
Thomas og Robert orienterede om vinterens/forårets møder om nedlæggelse af KVT og stiftelsen af
VIO, Vandfællesskabet i Odsherred.
Ad. 7
Thomas har været til generalforsamling i Danske Vandværker, og orienterede om det.
Ad. 8
Vi har p.t. et indestående på 466.523 kr., hvilket er ca. 95.000 kr. højere end på samme tidspunkt
sidste år.
Steen redegjorde for enkelte poster i regnskabet for 2018, hvor der er afvigelser ift 2017.
Budgetterne er opstillet med udgangspunkt i den foreslåede reduktion af det faste bidrag på
500kr. inkl. moms./år.
Ad. 9
Indkaldelsen til generalforsamlingen gennemgået, OK.
Beretning blev gennemgået og få formuleringer rettet.
Takstblad godkendt.
Ad. 10
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. maj umiddelbart efter generalforsamlingen er slut.
Ad. 11
Intet under eventuelt
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