BESTYRELSESMØDE - Referat
Tilstede:

Lars Jung, Bent Jakobsen,
Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen, samt
Driftsleder Max Christensen

Referent: Vibeke V.Hoffmann
Fraværende: Claus Mahler – med afbud.
Dato:

Torsdag den 20. okt. 2022

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, Slangerup

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Godkendelse af dagsordenen

2.

Meddelelser v/Driftsleder

a)

Beredskab i tilfælde af strømsvigt

a)

I tilfælde af strømnedbrud har vi en
diesel-drevet nødgenerator som vi
kan starte. Personalet er instrueret
om hvordan den betjenes og drives.

b)

Overtagelse af Sundbylille Vandværk

b)

Kører efter planen, og Sundbylille
bliver fuldgyldige medlemmer per 3112-2022.

c)

Takstblad for 2023

c)

Gennemgang af kommende takstblad
For 2023.

d)

Temadag v/Slangerup
Grundvandssamarbejde, den 27.
okt. Kl.16:00, på Metalskolen

d)

Vibeke & Bent, samt Max deltager.

3.

Opfølgning fra seneste møde

a)

BNBO aftaler

4.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Gennemgang af ”Siden sidst”
v/Max.

a)

a)

a)

Dagsorden godkendt.

Kommunen har endelig lovet os, at
Risikovurderingen som vi mangler, er
meget tæt på at blive tilsendt os.

Gennemgang af diverse arbejder,
siden sidst.
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5.

Status for igangværende sager

a)

Kroghøj bebyggelse

6.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Nøgletal – udsendt fra admin. Til
best. medlemmer til orientering.

7.

Forslag til kommende møde/møder

a)

Torsdag den 17. nov. Kl.17:00
Bestyrelsesmøde
(Best. & Driftsleder)

a)

Godkendt

b)

Torsdag den 15. dec., kl.17:00
Udvidet best. møde
(Bestyrelse, suppleanter, Driftsleder
samt personale)
(Personale møder kl. 18:00)

b)

Godkendt

a)

a)

Max har aftalt møde med byggeformanden fra Lind & Risør i uge 43,
hvor det skal aftales hvornår vi skal i
gang med vandforsyningen.

Gennemgang v/Max.

Kommende møder – 2023:
c)

Torsdag den 2. feb., kl. 17:00
(Best. & Driftsleder)

c)

Godkendt

d)

Torsdag den 2. marts, kl.17:00
(best. & Driftsleder)

d)

Godkendt

e)

Torsdag den 13. april, kl. 17:00
(Best. & Driftsleder – underskrift af
regnskab)

e)

Godkendt

f)

Torsdag den. 4. maj, kl. 17:00
(Best. & Driftsleder – generalprøve
på Generalforsamling)

f)

Godkendt

g)

Generalforsamling, Tirsdag den
16 maj, kl. 18:30.
Sted: Teatersalen – Kingo
Skolen ?

g)

Godkendt – Formanden (Lars)
undersøger om Teatersalen er ledig
den 16. maj – tillige med vores
dirigent.
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8.

Eventuelt

a)

Ingen anmeldte sager

a)

Sign;: Lars Jung, Niels Agerlin Petersen, Bent Jakobsen, Vibeke V.
Hoffmann.
Med venlig hilsen

Lars Jung
Formand
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