Bestyrelsesmøde den 9. december 2019.
Tilstede var formand Jens Dahmani, Hassan Hegazy, Finn Carlsen, Rene Sievers og Susanne Melgaard.
I den første halvdel af tiden deltog også Kenneth fra Krüger, da bestyrelsesmedlemmerne ønskede
undervisning i SRO.
Vi fik en gennemgang af de forskellige visninger i SRO hvor det meste kører automatisk.
Som bestyrelsesmedlemmer er vores opgave i forhold til SRO at holde øje med, at forbruget er nogenlunde
det samme hen over nætterne. Hvis forbruget er stigende, er der muligvis en lækage. (Dobbeltklik på rent
vand i rapporten, for at få en kurve.)
Susanne Melgaard kontakter Stine Priess hos Krüger, da kameraerne ikke virker ved filtrene.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet
Formandens orientering.
Efter de seneste ledningsbrud, har Jens Dahmani bedt SHT om et oplæg til renovering af Nordfeld-området.
(Oplæg kom et par timer før mødet og omfatter totalrenovering af Nysøvej, Nordfeldvej samt Liselundsvej.
Indeholder endvidere forslag til orientering af berørte andelshavere samt favorable priser på eventuelle
nye målerbrønde og jordledninger. Da oplægget var kommet så sent havde ingen nået at nærlæse den,
hvorfor der ikke skete yderligere drøftelser herom.
Kassererens orientering.
Vi har modtaget faktura for den reviderede beredsskabsplan, da den først udarbejdede ikke blev godkendt.
Vi mener, at vi allerede har betalt for den en gang, hvorfor Hassan Hegazy kontakter Krüger for nærmere
aftale.
Vi har modtaget et varslingsbrev fra Nordea om indførsel af negativ rente. Så fra den 1. februar 2020 skal vi
betale en negativ rente på 0,75% for det samlede indestående over 750.000 kroner. Det er ærgerligt, men
vi foretrækker at have vore penge stående i et stort pengeinstitut i stedet for flere små. I 2020 vil vi også få
udgifterne i forbindelse med Letbanen, ligesom der skal ske renovering af ledningsnettet på udvalgte veje.
Jens Dahmani, Hassan Hegazy og Susanne Melgaard deltager i møde med E/F Åhavens formand og
eventuelle bestyrelsesmedlemmer. Susanne sender kopi af relevant materiale til Jens og Hassan forinden.
Kasserer holder 2 ugers ferie i januar. Rejser til et sted, hvor der ikke altid er adgang til internettet, hvorfor
posten til VSVF omdirigeres til Jens Dahmani i perioden
Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper
Finn Carlsen har afholdt det indledende møde i Blødt-Vands-Gruppen og næste møde holdes onsdag, den
11. december – hvad vil vi gerne – hvilken vej skal vi gå. Jens Dahmani genopfriskede den indledende mail
til gruppen, hvor der står at gruppen skal komme med fordele og ulemper uden at tage stilling.
Det blev aftalt at der skal indkaldes til et orienteringsmødemøde før generalforsamlingen, så man har
mulighed for at sætte sig ind i materialet, før det kommer til afstemning på generalforsamlingen
Susanne kontakter Borgerservice for lån af Egholmskolens Festsal.
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