
Bestyrelses mØde L. juli 2O2O

x Erik Bryrup

x Jesper Jensen

x Lars Peter Stougaard
x Benny Knudsen

x Steffen Andersen

X Jens Andersen
x Tine Hansen

Keld Jensen

x Gæst Martin Dilline
1. Velkommen

2. Generalforsamling

3. Person galleri

4. VN info

5. Arbejdsfordeling

6. @konomi,ny bogføring

7. Haven

8. Div.

Referat.

l Velkommen. Keld har meldt afbud

2. Generalforsamling 5. Oktober. Hvis det ikke står i vedtægterne kan fraflyttede sidde perioden ud. Jens vi!
gerne stadig have tilknytning til bestyrelsesarbejdet.

3.Bø, der uddelegeres opgaver i bestyrelsen? Erik har jobliste med. Hvem skal fx holde områder omkring
boringer? Er det udlejer af jord eller.. Omdeling af målerkort, der skal ses på om der kan være smartere
metoder til at få folk til at taste ind på hjemmesiden.

lndvendig vedligeholdelse står Keld for.

NØgleansvarlig er Benny

Udeområder vandværk og boringer står Martin for

Kontakt ved vandbrud er Lars Peter

Rengøring står Jens for

4. VNs representantsskab er lavet om, så leverende vandværker har en stemme i representantskabet.

Bestyrelsen var til BNBO mØde, og der er møde igen 18. August i Holbæk kommune, der skal vælges en
deltager fra bestyrelsen.
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BNBO er beskyttelse af vores boringsområder. Nu skal landmanden have et engangsbeløb som gælder for
evigt på den jord der ikke må bruges sprØjtemidler på. I 2022 skal der være en endelig aftale på plads.

Der har været tubiditetsproblemer efter vores ombygning, men nu må vi levere vand til VN igen. Der ska!

dog arbejdes videre med at lØse problemet endeligt. Der ligger et tilbud på recirkulation fra Dahlgaard som
en mulighed.

Holbæk kommunes risikovurdering skal indeholde hvor olieledning fra Statoil ligger. Lars Peter prøver at
finde ud af hvor den ligger.

5. Aftalt under punkt 3

5. Der blev orienteret om bankbeholdning, og om udgifter til renovering af vandledning og ombygning af
vandværket. Ombygningen af vandværket er overskredet en del, bla pga tubiditetsproblemerne. Der er
brugt ca . 1,4 mio på de to projekter. Det er vedtaget at kasserer får betalt internettet. Der kommer ny
revisor på, oB regnskabspraksis vil blive ændret så det fiølger reglerne.

7. Hvordan/af hvem får vi ordnet haven fremadrettet? Der er forslag om at få en anlægsgartner til at lave
området omkring vandværket. Eller skal vi selv stå for at slå græsset.

På vandværket skal laves en overdækning/bygning pga krav om hygiejnezoner. Der skal laves en tegning til
kommunen.

8 Der orienteres om sag om ulovlig vandinstallation vor tidfristen for betaling er overskredet med et år, og
nu er der sendt Iukkevarsel til kunden. Kunden er tilbudt en afdragsordning, og der vises en Iøsning på
hvordan hun får lovliggjort sin installation. Det aftales at sætte arbejdet igang med en afdragsordning. Der
ska! laves et dokument fra en advokat på sagen.
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