Møde i Nejede Møllehøj Vandværk
Referat 21-06-2017
1. Protokol
Fremmødte: Carlo Medici, Niels Olsson, Christian Bojer Jørgensen, Poul Erik Sandholt
Ikke fremmødte: Jens Ole Mathiesen (meldt afbud)
2. Siden Sidst
Der har været afholdt et informationsmøde hos Ole Hansen vedrørende udskiftning af vandmålere
til elektronisk fjernaflæsbar type af mærket Kamstrup.
Der blev drøftet tekniske egenskaber, levetid, tilbagebetalingstid, udskiftningsomkostninger etc.
Der er modtaget et brev fra Anita Ingstrup vedrørende vedligeholdelse af Vandværksgrunden.
Carlo Medici har udstedt en kreditnota på vegne af sit firma AM Tryk og data og tilbageført 5.000kr.
+ moms for overflytning af kassererjob og forbrugsadministration. Carlo har udfærdiget
arbejdsseddel til Ole Hansen som derefter udbetaler honorar på 5.000 kr. minus moms.
3. Igangværende
• Samarbejdsaftale
Der er udfærdiget en aftale om administration af Nejede-Møllehøj Vandværk.
Aftalen blev drøftet, enstemmigt vedtaget og underskrevet på mødet.
Det besluttes at tilvælge SMS alarm/beredskab
• Udskiftning af vandmålere
Det besluttes at igangsætte udskiftning af målerne via Ullerød Vandværk.
• Ledningsnet
Det blev besluttet at indhente tilbud fra Klaus Hansen VVS på udskiftning af rør fra T-stykke
ved Kildegårdsvej mod Vandværksgrunden.
CM beder Ole Hansen om at indhente tilbud.
• Takstbladet
Gældende takstblad bibeholdes, men vil blive ajourført i rette tid.
• Vandværksgrunden
Det besluttes at græsslåning vil blive tilbudt interesserede unge mennesker i Nejede.
Der godtgøres 200 kr pr gang til dækning af alle udgifter.
Der vurderes fra bestyrelsens side hyppigheden af græsslåning.
• Hjemmesiden
Vil blive ajourført efter behov.
• Referater
Referat af generalforsamling sendes til gennemlæsning og endelig accept 22-06-2017 af CBJ
og sendes til underskrift hos Hugo Holm Hansen i uge 26 og får det hurtigst muligt samme
uge sendt til CM for at få det lagt på hjemmesiden.
Referat af indledende og konstituering af bestyrelsen drøftes og godkendes på mødet.
• Beredskabsplan
CM Tjekker hvad som ligger i arkiverne ifht gældende beredskabsplan.
• Vedtægtsændringer
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Når referatet fra Generalforsamlingen er endeligt godkendt, vil udkast til
vedtægtsændringer sendes rundt til gennemlæsning og kommentering, hvorefter
vedtægterne vil blive ajourført og signeret af bestyrelsen og Hugo Holm Hansen.
• Betaling af rykkergebyrer
Det besluttes at NMV betaler rykkergebyret og bestyrelsen tager hele sagen til efterretning.
• Fremtidige mødeindkaldelser
Forslag til dagsordnen fremsendes til CBJ senest 14 dage før møde og mødeindkaldelse og
dagsorden udsendes 7 dage før møde.
Kontaktperson
Intet at berette
Vandforsyning
Ingen uregelmæssigheder registreret
Næste møde
Torsdag d. 7. September kl. 19.00 hos: Poul Erik
Eventuelt

