
HERSLEV VANDVÆRK REFERAT 02.02.2016

Referat af bestyrelsesmøde, 25.01.2016, hos Tore.

Til stede: Bo Sommerlund, Kirsten Bank, Martin Olsen, Tore Jørgensen og Lis Frederiksen (ref.)

Næste møde: Ikke aftalt

1. Godkendelse af sidste referat

Referatet godkendt.

2. Økonomi

 Kassebeholdningen er kr. 35.524,00

 Regnskabet for 2015 blev gennemgået. 

Fra 2016 skal opkræves en statslig drikkevandsbeskyttelse på kr. 0,40 – taktsbladet 

skal revideres.

Der er 2 aftagere af vand, der er bagud med betaling af sidste aconto. 

Restancen tillægges forbruget på opgørelse for 2015 + kr. 500,00 i rykkergebyr.

Kirsten anmoder Carsten Pedersen, som er revisor suppleant, om at godkende og 

underskrive regnskabet sammen med Flemming Palne.

 

3. Vandværk og drift

Der er oppumpet 12.031 m3 vand i 2015.

De indvendige pumper er blevet justeret og serviceret.

Der har været et brud i 2016.

4. Forberedelse til Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 29.2. kl. 20.00 i Bryghuset.

Det meddeles på mødet at vandtanken renses den 9.3.2016 fra kl. 9. (er ligeledes 

anført i indkaldelsen til Generalforsamling).

Indkaldelse og takstblad 2016 er printet og klar til omdeling – skal senest ud den 15.2.

Kirsten forespørger Palne om han modtager genvalg som revisor.

..
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5. Overdragelse af opgaver fra Martin

Martin kontakter Niels Wolff som er suppleant og hører om han er interesseret i at 

træde ind i bestyrelsen – alternativt skal der på Generalforsamlingen søges en ny 

kandidat med lyst og evner til at tiltræde en delt formandspost med Tore.

6. Udskiftning af vandmålere

Afventer næste bestyrelsesmøde

7. Diverse

HUSK - Referat samt takstblad sendes til Live Christiansen, Lejre Forsyning.

Beredskabsplanen ligger på hjemmesiden

Arbejdsopgaver til årets arbejdsdag i vandværket – endnu ikke fastlagt

 Hegn om pumper

 Græs er vokset op/hen over fliserbelægning ved indkørslen til vandværk

 Se endvidere rapport fra Lejre Forsyning.

Punkt til næste møde – tinglysning af vandledning over Lis´ mark.
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