Bestyrelsesmøde, mandag den 14. september 2020.
Tilstede var formand Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Finn Carlsen, kasserer Susanne Melgaard.
Afbud fra Rene Sievers grundet tidspunktet for afholdelse.
Som gæst var advokat Thomas Jacobsen fra advokatfirmaet Bonde & Noringriis.

Jens Dahmani informerer om, at arkivet på Egholmvej er ryddet og malet. Alt materiale er
gennemgået og personfølsomme oplysninger makuleret. Så nu er vi på plads med GDPR.

Det blev aftalt at dokumenter og bilag modtaget fra vandforsyningens medlemmer skal sendes
med sikker post, indtil aftalen om en administration af vandforsyningens dokumenthåndtering er
på plads.

Det blev aftalt at Thomas Jacobsen fra advokatkontoret opretter skrivelse om GDPR til
vandforsyningens hjemmeside.

Herefter forlod Thomas Jacobsen mødet.

Godkendelse af referat.
Referatet fra den 9. marts blev godkendt (grundet Covid-19 har der ikke siden været
bestyrelsesmøder men vi har været i tæt dialog med hinanden.)
Formandens orientering.
Jens Dhamani kontakter Borefirmaet Broeker og SHT for at indgå samarbejdsaftale.
Endvidere kontakter han Microwa for at få udtræk af betalinger til SHT og Krüger.
Susanne Melgaard kontakter SHT for at aftale et opfølgningsmøde den 1/10 kl. 9.00 af
renoveringen af Nordfeldvej, Liselundsvej og Nysøvej.
Arbejdet med eternitrør er mere omfattende end først antaget, og det er nødvendigt at lægge nye
rør under S-stogsbanebroen mellem Nysøvej og Svenstrupvej. Hassan Hegazy indhenter tilbud,
også for Svenstrupvej, da der har været en del ledningsbrud på vejen.
Kassererens orientering.
I forhold til budgettet pr 30/6-2020 er vi bagud med kr. 3.306,-

Foruden at Nordea opkræver 0,75% af vor indestående på over kr. 750.000,- vil de pr 1/12
opkræve et årligt gebyr på 1.000,Har undersøgt hvor meget ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer dækker. Det er
Arbejdsskadestyrelsen der fastsætter størrelsen på en evt. erstatning. De fleste af vore
forsikringer er tegnet i 1992. Det blev derfor aftalt at Jens Dahmani tager kontakt for at aftale et
tidspunkt for forsikringsgennemgang.
Dansk Inkasso Aps har tilbudt at inddrive vores restancer. Dette siger vi nej tak til da vi har så få.
Og pt ikke nogen ”alarmerende, da vi hidtil har kunnet inddrive gælden ved en god dialog.
Takstbladet for 2021 skal sendes til Ishøj Kommune for godkendelse inden den 1/10. Det har vist
sig at andelsbidraget fejlagtig gennem flere år er opkrævet ekskl. moms.
(På efterfølgende møde er Hassan Hegazy, Jens Dahmani og Susanne Melgaard blevet enige om at
andelsbidraget fremover skal være på 7.600,- der med 25% moms giver en total på 9.500-, som er
det beløb nye andelshavere har betalt hidtil. Ligeledes blev der enighed om, at m3 prisen bliver
uforandret og ikke med en stigning på 2,- pr. m3. Susanne Melgaard kontakter revisionsfirmaet for
ændring i 2021-budgettet.
Susanne kontakter Microwa for oversigt over målere sat før den 1/1-2012.
Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper.
Finn Carlsen har fundet egnede lokaler til møde hvor blødtvandsgruppen vil præsentere
resultaterne for den øvrige bestyrelse. Finn vender tilbage med tidspunkt
Udviklingsinitiativer.
Henvendelse sager.
Næste mødedato
Afventer udviklingen i pandemien.
Eventuelt.

Referent Susanne Melgaard

