
Referat fra bestyrelsesmøde i Nejede-Møllehøj Vandværk 05-10-2016 

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

Afbud: Steen Bendixen 

Mødet blev startet med en konfirmering af konstitueringen, og er som følger: 

SPB – Formand, SBP – Næstformand, LH – Kasserer, CBJ – Sekretær, CM – Menig 

Næste punkt var en drøftelse om en fast agenda og referatskabelon, for at effektivisere møder og referater. 
Udkastet er:  

1. Protokol 
2. Siden Sidst 
3. Vandforsyning 
4. Kasserer 
5. Hjemmeside/kommunikation 
6. Vandhave 
7. Eventuelt 

Resten af mødet blev afholdt efter denne skabelon. 

1. Se øverst i referatet  
2. Der blev fra formandens side berettet om det arbejde som har været gjort i forhold til ledningsbrud 

i Lykkesholm, henvendelser fra andelshavere samt gennemgang af vedtægterne 
3. Vandforsyningen har været meget stabil, dog har der været et ledningsbrud i Lykkesholm, som har 

voldt lidt hovedbrud at finde frem til. Hillerød Kommune har været ret træge i kommunikationen i 
denne sag. SPB nævnte udfordringer ifht den faste VVS-servicepartner, og det blev besluttet at 
drøfte dette nærmere under eventuelt. Ledningsbruddet er repareret med tilfredsstillende resultat. 

4. LH orienterede om hvad som havde været gjort siden sidste møde ifht kontakt med og rådgivning 
fra Danske Vandværker omkring NMV’s regnskabsføring, og det blev konkluderet, at man pt fører 
regnskabet efter DV’s anbefalinger. Der blev orienteret om arbejdet ved manglende betalinger, 
rykkere og lukning af vand. 

5. CM orienterede om Lokalrådet’s hjemmeside, og det blev aftalt, at CM skaffer kontaktdetaljer til 
CBJ for at få oprettet NMV på Lokalrådets hjemmeside. 
Der blev besluttet, at man vil undersøge muligheden for en NMV maiadresse via lokalrådet. 

6. Vandhaven blev drøftet, og det blev pga årstiden besluttet, at man vil udarbejde et par forslag, som 
kan komme til afstemning på næste generalforsamling. 

7. Der blev drøftet at skifte til en ny VVS-servicepartner, Claus Larsen fra Tulstrup. SPB vil kontakte 
nuværende servicepartner og Claus Larsen.  
Skift til AL blev drøftet og vil blive sat i værk hvis betingelserne er passende 
Der blev besluttet at man vil benytte Jægerhytten til møder når nødvendigt, mod et mindre gebyr 
til el og varme. 



Sluttelig blev der brugt meget lang tid til at gennemgå en række spørgsmål fremsendt af en 
andelshaver – Villy – og der blev læst i vedtægter og truffet beslutninger for at lette formandens 
svar til Villy. Svaret fremsendes separat. 


