BESTYRELSESMØDE - Referat
Tilstede:

Erik Fristrøm, Bent Jakobsen, Thomas Hauritz,
Niels Agerlin Petersen, Lars Jung
Driftsleder Max M. Christensen

Afbud:
Dato:
Tid:

Torsdag den 21 oktober 2021
KL. 17:00

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, Slangerup
stede

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Dagsordenen

2.

Meddelelser

a)

Mundtlig orientering v/Driftsleder
om besøg dd. På vandværket,
iværksat af ÆldreSagen.

a)

Havde dd. Besøg af 18 borgere som
var tilmeldt via Ældresagen til
rundvisning på vandværket.
God interesse og stor spørgelyst.
Besøget varede ca. 2 timer

b)

Evt. Inkasso-abonnement?
v/Driftleder

b)

Max var blevet kontaktet af et
Inkasso-bureau med henblik på at
tegne et abonnement.
Vi takker Nej. Det er ikke aktuelt for
os.

3.

Opfølgning fra seneste møde

a)

Vandanalyser, Vandkvalitet mm –
herunder orientering om
PFAS/PFOS – v/Driftsleder

4.

Driftsrapport /igangværende sager– herunder evt.
driftsforstyrrelser og brud – v/Driftsleder

a)

Rapporten siden sidst –
udsendes direkte fra
administrationen.

a)

Intet specielt at bemærke.

b)

Mundtlig orientering vedr.
personale.

b)

Orientering fra Max at Tine’s
ansættelse ophører af personlige
årsager, og i stedet er ansat ny
admin.medarbejder – Jannie – som
starter 2 nov.2021

a)

a)

godkendt

Orientering fra Max vedr.vandkvalitet
i vores område – herunder-igenPFAS/PFOS – som heldigvis er ikke
eksisterende her.
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5.

Økonomisk status v/Kasserer & Driftsleder

a)

Mundtlig gennemgang af
økonomien v/Kasserer &
Driftsleder.

6.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

Forslag til møder i 2/2 del af 2021:

a)

Max orienterede om økonomien – og
den viser at vi følger budgettet – dog
må vi forvente en stor regning pga
fuldførelsen af Langelinie ledningen.
Det vil naturligvis rette sig,
efterhånden som beboerne melder sig
til.

a)

Møder fastsat som anført.

Forslag til mødedatoer i 2022
frem til GF:
TORS den 20/1
TORS den 17/2
TORS den 17/3
TORS den 21/4
TORS den 12/5

b)

Ønske om ændringer, således:

c)

GF – TORS den 19/5/2022
Bestilling af lokale + fortæring?

c)

GF – Tors den 19/5
(Lars bestiller lokale+fortæring –
Slangerup Idrætshal)

7.

Eventuelt

a)

Ideer til aktiviteter i forb.med
100-året?

a)

Åbent hus arrangement – lørdag den
23/4, kl. 10:00 – 14:00

Onsdag den 17/11
Torsdag den 9/12 – udvidet
b)

TORS
TORS
TORS
TORS
TORS

den
den
den
den
den

20/1
24/2
24/3
21/4
12/5

Signeret af: Lars Jung, Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Thomas
Hauritz, Bent Jakobsen
Med venlig hilsen

Lars Jung
Formand
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