Til stede:

Afbud:

NYBR
O

REFERAT

JENS VAN
D
RK
VÆ

BESTYRELSESMØDE

VE

x

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung,
samt suppleant Niels Agerlin Petersen og Max M. Christensen

Jan Hornsberg og suppleant Hans Chr. Dibbern

Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag den 18. august 2016
Kl. 17:00
På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Dagsordenen

2.

Opfølgning fra seneste møde

a)

Aftale med Hørup Vandværk

3.

Meddelelser fra formanden

a)

c)

Seneste nyt ang. navn og logo
--------------------------------------Tid og sted for sommerfest
--------------------------------------Lokale til GF to. 18/5 2017

4.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Fremlægges af driftslederen

5.

Status for igangværende sager

a)

Ingen sager

b)

a)

Godkendtes

a)

Aftale med Hørup Vandværk er
principielt blevet godkendt, -men vi
afventer tilbagemelding Fra Hørup
vedrørende eventuel økonomisk
mellemværende med kommunen.
HV har lovet, at et sådant vil være
ude af verdenen før overtagelsen.

a)

Ansøgningen ligger til behandling –
tidshorisont ca. 5-6 mdr.
------------------------------Sommerfesten bliver på Bybjerggaard
i Sundbylille den 23/9 2016 kl. 18.00
------------------------------Formanden booker lokale til den 18/5
2016 i Aktivitetshuset.

b)
c)

a)

Gennemgang af notatet ”Siden sidst”
ved driftslederen.
Driftsrapporten blev gennemgået og
taget til efterretning.

a)

Intet at bemærke
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6.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Økonomien frem til dato

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

Næste mødedatoer er aftalt:
to. 22/9 – to 20/10 – to. 17/11 –
to 15/12.

8.

Eventuelt

a)

a)

Gennemgang af økonomi og nøgletal
ved kasserer og driftsleder (tilsendes
senere).
De økonomiske forhold blev
gennemgået og belyst af kassereren
og driftslederen.

a)

Mødedatoerne fastholdes således.
to. 22/9 – to. 20/10 – to. 17/11 og
to. 15/12.

a)

Debat om de politiske ”strømninger”
vedrørende salg / privatisering af
vandværker, - herunder kravet til
effektivisering.

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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