NYBR
O

Til stede:

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Lars Jung,
Jan Hornsberg samt driftsleder Max M. Christensen

Afbud:

Viggo Janum

Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag den 11. februar 2016
Kl. 17:00
På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

JENS VAN
D

x

RK
VÆ

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

VE

DAGSORDEN
1.

Opfølgning fra det seneste møde.

a)

Statusaftale med Hørup Vandværk
Hvad er seneste nyt.

a)

Der er aftalt møde med HV onsdag
d. 17/2 kl. 14.30 hos NVV. Fra NVV
deltager Erik, Viggo Jan og Max

b)

Status på projektet Nødforsyning.

b)

Mangler stadig at koble SRO styringen til. Selve nødforsyningen
fungerer fint.

c)

Formandens henvendelser til
Lokalavisen har ikke givet nogen
reaktion fra avisen. Det vurderes
på et senere tidpunkt, hvor mange
gange og i hvilken form,
indkaldelsen til GF skal indrykkes i
avisen.

c)

d)

Principper for pressemeddelelser
Der henvises til tidligere eksempler

Forslag til nyt navn og logo
Der vedlægges notat om, hvilke
muligheder, der findes på
området.

2.

Meddelelser fra formanden

a)

Møde i Vandsamarbejdet torsdag
den 25/2 2016 kl 16 hos NVV.
Er der emner, der ønskes
behandlet på mødet.
___________________________
Møde om den nye Vandsektorlov
tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 09.30
i Middelfart.

b)

d)

a)

b)

Forslag om nyt navn og logo blev
behandlet. For at have rettigheder
til navnet, besluttedes det at vi
lader navnet registrere. Prisen på
en registrering beløber sig til ca. kr.
5.000,-. Formanden arbejder videre
med sagen.

Der deltager følgende:
Erik, Mogens, Viggo og Max.
__________________________
Foreløbige tilmeldinger:
Erik, Mogens, Jan og Max
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3.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Fremlægges af driftslederen

4.

Status for igangværende sager

a)

Ingen sager

5.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Økonomien frem til dato..

6.

Fastsættelse af næste møde

a)

Næste ordinære bestyrelsesmøder
er i foråret 2016 tidl. aftalt til:
to. 17/3 - to. 7/4 - to.12/5 og
GF 19/5

7.

Eventuelt

a)

Ingen anmeldte sager

a)

a)

Kort gennemgang af driftsledernotat ”Siden sidst”.

Intet at bemærke

a)

Kort gennemgang af økonomien
ved driftslederen.
Der blev orienteret videre om
planer for budget 2016 og overslag
for 2017.

a)

De aftalte mødedatoer fastholdes.

a)

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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