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Referat af bestyrelsesmøde den 25. maj 2021
Sted:

NCC-lokaler Sorø

Tilstede:

Gert Knudsen (GK), Morten Dyhr Jensen (MDJ), Mogens Hauge (MOH) og Ingvar
Hansen

Afbud:

Eduard Rasmussen (ERA),

Referat iht. udsendt dagsorden
1. Formanden byder velkommen og leder mødet
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (12-04-2021 vedlagt).

Godkendt. Ligges op på hjemmesiden (MDJ)
3. Meddeler fra formanden (GK)
• Sagen om ejerforholdet af grunden, Dybendal vandværk ligger på, er til forsat
opklaring. Skel.dk er sat på sagen.
.
4. Lukket møde
.
5. Status for vandværket. (Drift) Ved vandværkspasseren (ERA)
• ERA ikke tilstede. Meddeler skriftligt, at drift er ok
• Ang. opsætning af logger, til måling af vanddybden, er GK på sagen
• Kursus. MDJ undersøger, hvad der ”Need to have” og ”Nice to have”. Vi skal have
nogle afsted efter generalforsamling. MDJ kommer med info på næste møde

6.

Status økonomi ved kasser (ERA)
• Kassebeholdning gennemgået.
• ERA har undersøgt forsikring af bestyrelse. Fremsender information senere ang.
omfang og pris
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7. Generalforsamling i oktober
• Hvis alle kan, er 26 oktober datoen vi skal skrive i kalenderen. GK tjekker kulturhus
kalender igen.
• ERA kontakter mødeleder og tjekker op
• Der skal trykkes 20 fysiske eksemplarer af regnskabet. Skulle man ønske at se det
inden generalforsamlingen, kan det tilsendes via mail efter forespørgsel, med
angivelse af adresse. ERA og GK sørger for distributionen.

8. Til drøftelse
• LER
ERA har kontaktet Skel.dk og de kigger på, at få gamle optegnelser fotograferet og
digitaliseret
• Beredskabsplan
Morten gennemgår og retter til. Er vedlagt færdig 2021 som bilag til gennemsyn
• Nye vedtægter
Vi gennemgik udleverede skabelon. MDJ har udfyldt ”hullerne” og den er medsendt
til gennemsyn. Punkt på næste møde.

9. Evt. og næstemøde 20-09-2021

Med venlig hilsen
Morten Dyhr Jensen
Sekretær
Andelsselskabet Døjringe Vandværk
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