Side 52
Bestyrelsesmøde
Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00
hos Niels
Mødt var: Niels, Anders, Torben, Palle og Hans Jørgen samt Jens

Dagsorden / referat
1. Godkendelse og underskrivning af referat
Referatet fra den 29. oktober 2018 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.
Godkendt og underskrevet
2. Meddelelser fra formanden
Flytteopgørelser
Ledningsoplysninger
Information om ny LER
Drikkevandsanalyse på afgang vandværk
Boestoftevej 91 er tilsluttet
Vandforbrug: 18800 m3 ud, 18519 m3 målt, forskellen kan skyldes periodeforskydning.
Restancer pr. 11/3.
Takstblad for 2019 er fejlagtigt ikke fremsendt til godkendelse. Samme pris som i 2018.
Vandværksforeningens forslag til prøvetagningsprogram og risikovurdering.

3. Meddelelser fra kassereren
Aktuel økonomisk status.
Udsættes

4. Meddelelse fra øvrige
Intet
5. Generalforsamling
Dato for generalforsamlingen skal fastsættes.
Onsdag den 15. maj, alternativt mandag den 22. maj.
Torben undersøger, om der er plads i forsamlingshuset og melder tilbage til HJJ

6. Regnskab 2018
Regnskabet er ikke udarbejdet endnu, men der foreligger et perioderegnskab som kan sammenlignes
med budgettet.

Det foreløbige regnskab uden afskrivninger blev gennemgået og sammenholdt med budgettet.
Ser tilfredsstillende ud.
7. Renovering af råvandsstation
Det var planlagt at renovere råvandsstationen ved boring 2 i 2018, men det er ikke sket.
Næstved brøndboring er blevet anmodet om et revideret tilbud, som nu foreligger.
Udsat fra mødet i oktober
Arbejdshold - formanden mødes den 16. marts kl. 9.00 på vandværket for at rydde adgangsvejen til
brøndborerens køretøj.

8. Udskiftning af målere
I henhold til investeringsplanen, skal der foretages målerskift i 2019.
Kamstrup fremsender, efter et møde den 4. marts 2019, et revideret tilbud, som omfatter målere samt al
tilbehør for at kunne aflæse målerne. Desuden fremsendes pris på et indvendigt display samt et instru-
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ment til aflæsning af alle gemte data.
Mødets resultat vil blive gennemgået.
Det blev besluttet at acceptere det samlede tilbud fra Kamstrup.
Formanden starter op.

9. Fast skattefrit vederlag til bestyrelsen
Torben fremlægger forslag.
Udsat fra mødet i oktober.
Flg. model blev besluttet:
1.000 kr. som erstatning for mødediæter
2.200 som erstatning for mødediæter og telefongodtgørelse
3.500 som erstatning for mødediæter, telefongodtgørelse og kontorholdsudgifter.
Træder i kraft fra 2019.
10. Eventuelt
Næste møde skal afholdes hos Palle den 15. eller 29. april.
Mødet afholdes den 29. april 2019 kl. 19.00.

Hans Jørgen Lund Jensen

Niels Hove

Palle Jørgensen

Anders Henriksen

Torben Højby Hansen

