NEJEDE – MØLLEHØJ VANDVÆRK
Referat af bestyrelsesmøde den 21. april 2020 kl. 19.00 hos Poul Erik
Til stede: Niels Olsson, Carlo Medici og Poul Erik Sandholt
Fraværende: Jens Ole Mathiesen

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Meddelelser fra formanden
For hurtigere at få lokaliseret vandspild er det besluttet at bede Meløse
Vandværk om at få udskiftet vandmåleren der sidder ved starten af
ledningen over til os. Den har siddet der siden 2006.
Samtidig vil vi anmode om at få opsat en digital måler, så vi selv kan
aflæse, hvis vi får behov derfor.
Tilføjelser til dagsordenen
Ingen.
Drøfte ændring af vedtægterne i f. m. valg af revisor, indkaldelse til
generalforsamling samt offentliggørelse af regnskab
Der fandt en kort drøftelse af oven nævnte sted. Der var enighed om at tage
emnet op igen i god tid inden generalforsamlingen til næste år.
Næstformand Jens Ole Mathiesen har grundet sygdom ønsket at blive
løst for sine forpligtelser i bestyrelsen.
Bestyrelsen tog med beklagelse ønsket til efterretning. En stor tak skal lyde
for hans arbejde i bestyrelsen.
Carlo Medici blev som følge heraf tillige udnævnt til næstformand.
Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. februar 2020
Godkendt
Driftsrapport
Der har været et par lukninger og efterfølgende åbninger af vandet hos
forbrugere, som havde undladt at betale vandregningen.
Der er konstateret et vandspild, som vi er i gang med at få stoppet.
Økonomi
Der var ikke indhentet noget regnskab til dagens møde.
Generalforsamling onsdag den 25. marts 2020
Grundet Corona virus epidemien måtte vi desværre aflyse
generalforsamlingen. Vi vil afholde den på et tidspunkt, når landet er lukket
op igen.
Næste møde
Da situationen omkring Corona krisen afventer regeringens udspil den 10.
maj, vil sekretæren umiddelbart derefter kontakte bestyrelsen for at aftale
nyt møde.
Eventuelt

Intet
Referent
Poul Erik Sandholt

