
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 31.  august 2018 
 
 
Tilstede:  Per Lindbaum  - Bent Møller - Sune Wessel - Flemming Blandford  

- Lars Jensen – Jens Christian Petersen  
 
Dagsorden: 
 
1. Siden sidst  
2. Økonomistatus   
3. Opfølgningspunkter fra sidste møde  
5. Fastlæggelse af kommende møder   
6. Eventuelt 
 
Ad.1 - Siden sidst: 
 

- Bestyrelsen konkluderede kort på den afholdte generalforsamling. En samlet bestyrelse var 
godt tilfredse med generalforsamlingen – der var en god og givtig dialog, dog er bestyrelsen 
enige om, at man fremadrettet vil afholde vandværkets generalforsamling ifm. 
grundejerforeningens - antallet af fremmødte var noget mindre end tidligere år. 

 
- Bent orienterede om, at Fors A/S har opsagt vores mangeårige samarbejdsaftale vedr. 

måledata til brug for spildevandsopkrævning (kontrolleres og styres af Fors A/S). Årsagen er 
ikke møntet i uoverensstemmelser eller andet, men grundet en myndighed/branche drøftelse 
vedr. hvad en sådan skal indeholde og ikke mindst prissætningen af denne. Ifm. med 
opsigelsen har Fors A/S fremsent oplæg til 5 nye forskellige modeller. Det blev aftalt, at Lars 
indscanner og rundsender materialet til endelig behandling ved næste bestyrelsesmøde.   
 

- Bestyrelsen har netop afholdt arbejdsdag. På programmet var det udvendige område omkring 
vandværket samt generelt oprydning af arkiverne.  
 

- Pumpe i vores boring er som planlagt blevet skiftet, og det foregik uden problemer. I 
forbindelse hermed blev der endvidere udarbejdet en video-inspektion af boringen - der var 
ingen overraskelser.  

 
- Et lidt større ledningsbrud omkring Hasselvej 9 er blevet udbedret.  

 
Ad.2 – Økonomioversigt: 
 
Ingen større ændringer i den aktuelle økonomiske situation, Bent har netop afregnet både vandafgift 
og moms og indestående på konti er pt. hhv. 527.570,73 og 513.835,47  
 
Ad.3 – Opfølgningspunkter fra sidste møde  
 
Ringledning:  
Indenfor mandatet fra generalforsamlingen vil bestyrelsen arbejde videre med processen om 
etableringen af en ringledning. 
 
Fors A/S er endnu ikke vendt tilbage med en grovskitse af den videre proces (forudsætning for 
indhentning af tilbud mv).  
 
Der har været en beboerhenvendelse vedr, muligheden for, at vi selv (via frivillige) udfører dele af 
ringledningsprojektet - eksempelvis gravearbejdet. Trods den gode hensigt var der generelt enighed i 
bestyrelsen om, at et sådan projekt ikke ønskes løst via frivilligt arbejde.  
 
 
 
 



 

 

 
Ad.4 - Fastlæggelse af kommende møder:  
 
Dato for næstkommende møde er fastlagt til d. 25 oktober hos Sune  
 
 
Ad.6 – Eventuelt: 
 
Ingen emner  
 
Ref. Lars Jensen 
 


