
Referat fra Bestyrelsesmøde i Nejede-Møllehøj Vandværk 14-09-2016 

Deltagere: Steen Bundgaard, Steen Bendixen, Carlo Medici, Lars Henriksen og Christian Bojer Jørgensen. 

Fraværende: Jens Ole Mathiesen 

Der blev drøftet hvad som var sket siden generalforsamlingen, og det overordnede tema for mødet var 
hvad man skulle tage fat på i den nye periode. 

Følgende emner blev drøftet: 

x Vandhaven 
x Beskatning af honorarer 
x Honoreringens størrelse og baggrund herfor 
x Indkomne spørgsmål 
x Plan for forsyningsnettet 
x Hjemmeside 
x Bankforbindelse 
x Suppleantrollen 
x Eventuelt 

Vedligeholdelsen af vandhaven vurderes ikke ens af alle i bestyrelsen, men da sæsonen går på hæld, vil 
man udarbejde forskellige forslag til afstemning ved næste generalforsamling. 

Beskatning af honorarer blev drøftet, da en af vandværkets revisorer har påpeget, at man burde se ind i 
krav til hhv a- og b-skat. Det blev besluttet at undersøge nærmere frem mod næste bestyrelsesmøde. 

CBJ spurgte ind til størrelsen på honorarer samt begrundelsen for størrelsen. Da honoraret er baseret på et 
anslået timeforbrug samt en anslået timehonorering, bliver honorarerne af en anseelig størrelse, hvilket 
CBJ ikk var forstående for. CBJ vil udarbejde forslag desangående til debat og afstemning ved næste 
generalforsamling. 

Der er indkommet en del spørgsmål til hvordan man fra bestyrelsens side har valgt at drive vandværket. 
Der blev gennemgået spørgsmålene, og det blev aftalt, at Steen Bundgaard skulle svare på disse i kraft af 
hans rolle som formand. 

Der blev drøftet en plan for værdiansættelse af nettet og nogle investeringsmuligheder blev vendt, 
herunder elektroniske og fjernaflæsbare vandmålere. 

Der blev drøftet hjemmeside, og CM ville skaffe kontaktperson til CBJ, som så skulle se ind i mulighederne 
via Lokalrådets hjemmeside. 

Brugen af Danske Bank blev drøftet, og herunder mulighederne for at lave forskellige 
godkendelsesmodeller for udbetalinger. CBJ foreslog at undersøge Arbejdernes Landsbank’s muligheder 

herfor, da man ikke for en rimelig udgift kan få en fyldestgørende løsning i Danske Bank. 



Suppleantrollen blev drøftet, og det blev meddelt at JOM ikke ønsker at deltage i bestyrelsesmøder så 
længe Steen Bundgaard er en del af bestyrrelsen. 

Under evt blev muligheden for at benytte Jægerhytten til bestyrelsesmøderne drøftet og man besluttede at 
arbejde videre med denne mulighed.  

Sluttelig blev der sat en dato for næste møde, hvilket blev 05-10-2016 

 


