Referat af bestyrelsesmøde d. 29. august 2017
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Kenneth Nielsen, Palle A. Schjerning og Fanny Villadsen
Mødested: Udsigtsvangen, 4500 Nykøbing Sj.
Afbud: Torben Møller

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat(er)
2. Nyt fra formanden
3. Nye målere status
4. Økonomi
5. Hjemmeside
6. SMS løsning
7. Team viewer
8. Kommende opgaver
9. Eventuelt
10. Næste møde

Mødereferat:
1. Godkendelse af referater
Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling d. 15. juni 107 blev godkendt

2. Nyt fra formanden
Det er svært at besvare henvendelser fra LER (ledningsejerregistret), da vandværkets ledninger ikke er
indmålt. Thvilum er hyret til at indmåle ledninger, indtil videre har de gps’et og indmål alle målerbrønde.
Den samlede pris fra Thvilum er 22.000 kr. ekskl. moms.
Fund af pesticid i andre danske vandværker forventes ikke at påvirke Kildehusene- Strandhusene vandværk.
Der afventes nationale retningslinjer.
Det skal undersøges hvilke forsikringer vandværket har.
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3. Nye målere
Der er skiftet ca. 170 vandmålere til elektroniske målere. Der mangler fortsat at blive skiftet 7 stk. Det har
endnu ikke været muligt at træffe beboerne hjemme på disse adresser. Bestyrelsen vil forsøge at lave aftale
om udskiftning af målere på de pågældende ejendomme.

4. Økonomi
Punktet udsættes, da kasseren har meldt afbud til mødet. Likviditeten udgør pt. 224.000 kr.

5. Hjemmeside
Domænet peger lige nu på en forkert hjemmeside. Palle og Fanny får det fikset.
Fanny opretter en dropbox til samling af alle værkets dokumenter.

6. SMS løsning
Vandværket lægges gratis ind under Forsyningens SMS løsning. Løsningen bør være operationel inden
udgangen af september 2017.

7. Team viewer
Den seneste alarm fra værket skete ved juletid, bassinet var løbet tør. Derudover har der ikke været særlige
problemer. Bestyrelsen drøftede muligheden for at indføre en logbog hvor fejlmeldinger på værket kan
noteres. Loggen kan evt. findes som dokument i værkets dropbox.

8. Kommende opgaver
Drøftes på næste møde, sammen med økonomi punkt.

9. Eventuelt
Kenneth oplyser at græsset er slået, hækken er klippet og der er ordnet ukrudt på vandværkets grund.

10. Næste møde
Formanden udsender Doodl med dato forslag.

Referent: Fanny Villadsen
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