BESTYRELSESMØDE - REFERAT
Til stede:
Afbud:

Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen,
Lars Jung og Thomas Hauritz
Driftsleder Max M. Christensen
Viggo Janum

Dato:

Torsdag den 20. februar 2020

Tid:

KL. 17:00

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Sl.

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Dagsordenen

2.

Meddelelser

a)

Status på måleraflæsningen.
Er der mange rykkere

a)

Pt. er ca. ¼ af målerne fjernaflæste.
Der er en vis skepsis hos forbrugerne
mht. fjernaflæsning og også til opkrævninger fra Novafos, som kan
misforstås. Novafos skriver nemlig, at
de leverer vand – hvilket de ikke gør
til Slangerup Vandværks forbrugere.
Her er Novafos – ”kun spildevand”.

b)

Møde 25/2 på SV mellem vandværkerne i grundvandssamarbejdet,
Jørlunde By. Jørlunde Østre og
Slangerup Vandværk.
Se dagsordenen i vedhæftede bilag.

b)

Fra SV deltager Erik, Niels og Max

c)

Mundtlig referat fra Vandrådets
bestyrelsesmøde 5/2 2020 på SV.

c)

Der foretages en justering af
kontingentet.

d)

Mundtligt referat v./ Niels fra
årsmødet 6/2 2020 i
Grundvandssamarbejdet.

d)

Niels gav et referat fra mødet.

3.

Opfølgning fra seneste møde

a)

Vandanalyser, Vandkvalitet mm.

4.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Rapporten siden sidst –
udsendes direkte fra
administrationen.

a)

a)

a)

DGO blev godkendt.

Umiddelbart ser det rigtig godt ud,
idet de foretagne målinger for
pesticider alle er faldende i forhold til
målinger foretaget i 2019.

Driftsrapporten blev gennemgået af
Driftslederen
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5.

Status for igangværende sager

a)

Vurdering af en eventuel udtræden
af prisloftsloven.
Hvad er konsekvenserne og skal vi
arbejde videre.

6.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Gennemgang af økonomien ved
kassereren og driftslederen.
Øko-oversigter fremsendes til best.
direkte fra administrationen.

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

to.19/3, to.16/4 og evt. to. 7/5

a)

b)

to. 14/5 2020 GF i ”Hallen”
Lokalet Raasingvang II er bestilt og
kvittering er modtaget

b)

a)

a)

Der blev foretaget eb foreløbig
gennemgang af mulighederne for
udtræden af prisloftet.
Pro et contra – der er fordele, men
også flere besværligheder.
Der arbejdes videre med konsekvenserne af en eventuel udtræden.

Økonomisk status ved driftslederen.

to. 19/3, ti. 7/4, to. 7/5 og
GF to. 14/5

Bemærk venligst, at datoerne kan
blive ændret afhængig af aftaler
om regnskabet med den eksterne
revision.

8.

Eventuelt

a)

Ingen anmeldte sager

a)

Ingen sager

Signeret af Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, lars Jung og Thomas Hauritz.
Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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