Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2018
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Kenneth Nielsen, Torben Møller, David Skydsgaard og Fanny Villadsen
Mødested: Æble allé 3
Afbud: Palle A. Schjerning

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 13. november 2017.
2. Nyt fra formanden
3. Økonomi 2017
4. Budget 2018
5. Hjemmeside (dropbox)
6. Generalforsamling
7. Kommende opgaver
8. Eventuelt
9. Næste møde

Mødereferat:
1. Godkendelse af referat fra d. 13. november 2017
Referat blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Pumpe er skiftet, men endnu ikke idriftsat. Det viste sig at fejlen ikke var på pumpen, frekvensomformeren
skal justeres. Benny har dialog med elektriker.
Alarm for høj vandstand i rentvandstanken er blevet justeret.
Der er opstået uvenskab i Odsherred Vandråd, og OVR forventes nedlagt og vi har modtaget invitation til at
indgå i ny forening ”Vandsamarbejdet i Odsherred”.
Thvium har plottet alle værkets målere ind på GPS, og smed Fritz Jensen har efter hukommelse tegnet
vandledningernes placering ind.
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Vandværksbestyrelsen forventer at mødes med firmaet Kamstrup snarest vedr. elektroniske målere og drift
heraf. Derudover er der to defekte målere som skal returneres.
Der mangler fortsat at blive skiftet 5 gamle målere til elektroniske målere. Benny og Torben kontakter
smeden for at få lavet de sidste.
Okkerslamtanken på vandværket skal tømmes. Benny og Fanny rykker kommunen for tømningstilladelse.

3. Økonomi 2017
Regnskabet 2017 er under bearbejdning hos revisor, der mangler kun afskrivninger.
4. Budget 2018
Kassereren fremlagde forslag til budget 2018. Bestyrelsen skal tage stilling til investeringsplan for de
kommende år. Torben undersøger mulighed for at skifte strømleverandør og opnå besparelse. Samme
gælder for leverandør af prøvetagning og vandanalyse.

5. Hjemmeside og Dropbox
Hjemmeside er opdateret med referater og vandprøver. Dropbox fungerer som arkiv for bestyrelsen. Der
ønskes mulighed for at skrive direkte i online driftslog. Fanny undersøger.

6. Generalforsamling
Der skal afholdes ordinær generalforsamling d. 23. februar 2018 kl. 19.00 i Nr. Asmindrup forsamlingshus.
Bestyrelsen indrykker annonce i ugeavisen og sender besked til Ugeavisen. Fanny og Benny koordinerer.

7. Kommende opgaver
Investeringsplan, og muligvis kampagne med alternativer til sprøjtegifte i private haver.

8. Eventuelt
9. Næste møde
Benny og Torben mødes i uge 5 og drøfter investeringsplan. Bestyrelsen mødes kl. 18.00 inden
generalforsamling d. 23. februar.

Referent: Fanny Villadsen
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