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Referat af bestyrelsesmøde 09-02-2022 19:00 
 

 
Sted: NCC lokaler /V. Gert  
 
Tilstede:     Gert (GK), Eduard (ERA), Kim (KK) og Morten (MDJ) 
 
Afbud: Anders (ABC) 
 

 
 

1. Formanden (GK) byder velkommen til mødet  

 

• Velkommen til bestyrelsen  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Bestyrelsen er enige om at sætte nye låsesystemer på vores anlæg. Der er tvivl 
om, hvor mange gamle nøgler, der er til stede. ERA har frie hænder til opgaven, der 
skal løses hurtigt.  

• Højvang er vores fremtidige samarbejdspartner 
                

 

3. Meddeler fra formanden   

• GK er i gang med det sidste, mht vores tinglysninger 

• Bestyrelsen gennemgik BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder). Der er pt. Ikke 
nogen krav eller påbud til vandværkerne, om selv at skulle træffe nogen 

foranstaltninger. Lovgivningen er, så vidt vi erfarer, også stadig ret uklar på dette 
område, og da BNBO nok på et senere tidspunkt, også bliver sat på dagsordenen 
kommunalt, såvel som landspolitisk, afventer vi dette.    

 
4. Lukket møde 

 

5. Status for vandværket. (Drift) Ved vandværkspasseren (ERA) 
 

• Vi havde besøg af konsulent fra AMtech, der præsenterede bestyrelsen for deres 
kalkknuser. Resultatet ser lovende ud, og vi regner med at kunne præsentere et 
forslag om emnet på vores kommende generalforsamling  

• ERA sender skrivelse til vor større kunder, og beder dem venligst selv kontrollerer, 
om de har den tilbagestrøms-ordning, der kræves af lovgivningen.     

• Sorøs forsyningsplan er fremsendt til alle og vi kigger den igennem 

• ERA undersøger stadig, om vi kan få elektroniske loggere på vores boringer  
 

6. Status økonomi ved kasser (ERA) 
 

• Kassebeholdning gennemgået 

• Takstblad. ERA laver nyt, til godkendelse på generalforsamlingen 
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• Regulativet skiftes? Vi beholder vores nuværende   

• Forsikring af bestyrelse. Udsat til næste møde  

• Nye vedtægter. Erhverv og selskabsstyrelsen. Korrekt navn. Hvor kom vi til? ERA 
forespørger hos danske vandværker, således at vores nye vedtægter kan komme 
på hjemmesiden 

 

 
7. Generalforsamling 2022,  

• 22. marts i kulturhuset. MDJ har reserveret  

• ERA sørger for ordstyrer. Vi prøver Jørgen igen. 

• På valg er Gert og Anders  

• Indkaldelse. ERA sørger for annonce og medlemslister til indgangen 

• MDJ sørger for forplejning, samt stemme udstyr 
 

 
8.  Til drøftelse 

• Kurser, hvem og hvornår. ERA sender mail med relevante kurser 
 

9.  Næste møde 

• 10-05-2022 
 

 
 
 

10. Evt. 

• Under evt. fald snakken på de låg, der dækker vores målerbrønde. Der er flere forbrugere, 
der har oplevet, at kvaliteten af lågene er dårlig. Der er også eksempler på, at de er kørt i 
stykker. Vi sætter emnet på dagsorden på næste møde 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 
 

Morten Dyhr 


