Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 21. oktober 2019.
Tilstede var formand Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen og Susanne Melgaard.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

Formandens orientering.
Omdelingen af invitationer til mødet om blødt vand er afsluttet. Vallensbæk Kommune er inviteret med
som gæst.
På mødet nedsættes en fokusgruppe der har til formål at komme med et beslutningsoplæg til næste
generalforsamling. Finn Carlsen deltager i gruppen der må komme med fordele/ulemper ved blødt vand.
Blue Idea er på plads – mangler dog at komme på vores hjemmeside.
Susanne Melgaard taler med Microwa og beder dem sende os telefonbesked i stedet for at bede
forbrugerne om at kontakte os.
Jens Dahmani får lagt beredskabsplanen på hjemmesiden med bemærkning om, at ny er undervejs.
Susanne Melgaard rykker Stine Reimer Pedersen fra Krüger for revideret beredskabsplan.
Jens Dahmani kontakter Baes Data for login på IPads til Vallensbæk SRO, ligesom Jens Dahmani kontakter
Stine Reimer Pedersen hos Krüger så bestyrelsen kan få undervisning i SRO, Det forsøges at få lagt
undervisningen til vores bestyrelsesmøde den 9. december kl. 18.30. Samtlige lokaler i Borgerservice er
optaget denne dag, så Hassan Hegazy undersøger muligheden for, at vi kan holde mødet på Egholmskolen.
Derfor skal medarbejder hos Krüger selv medbringe projector

Kassererens orientering.
HOFOR har afleveret aflæsningerne, og det viser sig at vi mangler aflæsninger på 11 adresser, men dem
tager Susanne Melgaard en ad gangen.
Endvidere har vi fået aflæsning for en adresse, der ikke står i FAS, hvilket undersøges nærmere af Hassan
Hegazy og Susanne Melgaard.
Susanne Melgaard kontakter SHT for at finde en målerbrønd på en adresse på Svenstrupvej og er der måler
i brønden skal den aflæses.

Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper.
Finn Carlsen har problemer med at komme på SRO på IPad.
Finn Carlsen fremlagde et oplæg til program til en strategidag for bestyrelsen. Det bliver dog først i foråret
2020.

Såfremt vi har andet in-put skal det sendes til Finn Carlsen.
Udviklingsiniativer.
Ingen
Henvendelse sager.
Ingen
Næste mødedato.
Mandag, den 11. november.
Eventuelt.
Intet

Referent: Susanne Melgaard

