Referat af bestyrelsesmøde d. 17/9 2018

1. Siden sidst. Lækage i Lundemarken 6. Det blev en større sag, end vi først antog. Vor
forsikring hos DV dækkede det meste. Tilbageløbsventil mangler stadig at blive ordnet.
men der skal ske noget snart.
2. Nyt om brøndboring. Jens har møde med Geo d. 21/9. Henrik Møller deltager også. Der
skal monteres mindre pumper og logger. Den gamle boring skal sløjfes næste år.
3. Målerkontrol. Firmaet Kaamstrup( Rene) monterer nye målere primo oktober.
4. Økonomi. På saldoen står nu 1,4 mill.
5. Mødeliste. 12/11 2018 hos Henrik Terrasserne 128. Julemøde d. 14/12 2018 kl 18. Marcel
står for arrangementet. 14/1 2019 hvor Inger skal være med.
6. Evt. Vi besluttede, at Jens og Villy skal være hæveberrettigede på Nordea konto.
7. ref: Marcel
8. Til stede: Baltzar,Villy,Jens,Henrik ,Karsten og Marcel
9.
10. Dagsorden.
11.
12. Siden sidst. Vi har lov til at pumpe vand indtil 2046. Og der er nok tilstrækkeligt. Vi har igen
og igen fået at vide, at vi skal nye målere. Denne gang kommer kravet fra Kamstrup. Det er
efterhånden meget kompliceret at drive et vandværk.
13. Økonomi. Da Inger var fraværende kommenterede formanden på saldoen. Den er på
1132000kr.
14. På sidste møde var saldoen i følge formanden 1,4mill. kr. Lad os se på næste møde.
15.
16. Tilbud om boring. Vi anbefalede alle tilbudet. I alt svimlende 700000kr. Dette beløb er
efterfølgende hævet til 875000kr!
17. Vi ser på vor økonomi med stor alvor.
18.
19. Tethys. For 3-5år beluttedes at Karsten og Jens skulle tage sig af dette system, som er
kvalitetsstyring og anden administation.
20. Status var meget svær at forstå. Men det kunne være rart med en uddybning på næste
møde.
21.
22. Evt. Karsten bekræftede sin bortgang fra bestyrelsen ved valget i 2019.
23.
24. Referent: Marcel Maxen
25. 7 personer har meldt sig til julemøde d. 14. december 2018 kl. 18
26.

