Referat af møde i vandværkets bestyrelse den 8. september 2016 kl. 19.00.
Tilstede: Kasser Liselotte Pedersen, Best.medlem René Sievers, Best.medlem Hassan Hegazy, Best.medlem
Preben Lindekron og Formand Jens Dahmani
Afbud:, Øvrige inviterede suppleant Daniel Baes, Mogens Sørensen og Steffen Steffensen
1. Referat:
- Sidste referat blev godkendt og er nu lagt på hjemmeside. Jens skrev referat fra dette møde.
2. Formandens orientering:
- Har haft kontakt til grundejer Interplan med henblik på løsning af udestående opkobling til
måler samt tilslutning til korrekt streng. Liselotte ville tage fat I Kim (VVS) og bede dem rette
henvendelse til Interplan.
- Har haft kontakt vedr. udestående og ændring af regulativ som Kommunen fastholder skal på
ekstraordinær GF. Dialog pågår….
- Kontakten til Krüger vedr. kontraktforhandling pågår
- Ovenstående punkter fortsætter til næste møde grundet fokus på GF afholdelse
3. Kassererens orientering:
-

Vi gennemgik regnskab og budget for 2015 og 2016.
Underskrivelse af diverse bilag til betaling
Jens tager opgaven med kontakt til TDC vedr. vores abonnementer
René tager kontakt til Krüger vedr. behov for datakort m.m.
Indhentningen af billeder identifikationskort. Vi skal sende en selfie til Liselotte
Research på mere tidssvarende hjemmesideløsning ved best.medlem René Sievers
Ekstraordinær GF ved hele bestyrelsen og dennes fremmøde den 13. september kl. 18.00 da vi
begynder kl. 19.00.
Kontakten til revisor og dirigent er ved Kasser Liselotte Pedersen. Der følges op på dette ved
næste møde. Jens overtager opgaven med at komme med forslag til dirigent.
Omdeling af aflæsningskort skal ske inden for den næste måned. Jens afsøger
omdelingsmulighed

4. Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper:
-

Snarligt overblik på fordelingen af ressourcer(både de menneskelige og økonomiske) i forhold
til hvem der gør hvad og hvornår. Det var der enighed omkring at dette skulle på næste møde
den 8. september. Blandt andet fordi bestyrelsen ønsker at adskille bestyrelsesdelen og
driftsdelen fremtidigt. Samt fordele honorarer og anden økonomi mere fair.

5. Udviklingsinitiativer:
-

Den samlede bestyrelse var enig om at afklare samarbejdsmuligheder. Dette pågår med
nutidige leverandører.
Anlæg af letbanen giver os udfordring med krydset Vejlegårdsvej/Sdr. Ringvej og Bækkeskovej.
Samt Broksøvej hvor vi måske ligger for højt og dermed skal den flyttes. Preben følger dette
tæt.

6. Henvendelser / sager:
-

Der var en sag med bruger der ikke betaler. Liselotte og Hassan ville følge op med et besøg.

7. Næste mødedatoer:

-

Næste møde torsdag 8. september kl. 19.00.
Det blev fastlagt at møder fremover ville ligge torsdage den 29. september kl. 19.15 –
21.30….derefter den 27. oktober og den 24. november, torsdag den 5. januar 2017.

-

8. Eventuelt:
Erkendtlighed gives til tidligere midlertidige bestyrelse. Jens indkøber.

