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Referat af 
Version 1 

 

 

Ordinært bestyrelsesmøde 24-11-2022 kl. 17:00 
 

 
Sted: Først på Døjringe værk, så Dybendal og sidst hos NCC lokaler /V. Gert  
 
Tilstede: Alle 
 
Afbud: Ingen 
 
 

 
Vi mødtes på Døjringeværk og fik gennemgået proces for skylning og rengøring af 

anlægget. Efterfølgende kørte vi til Dybendal værk og fik set lokaliteterne her.  
 

1. Formanden (GK) byder velkommen til mødet      
          

  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (22-09-2022 vedlagt).   

 

3. Meddelelser fra formanden 

• Evaluering/opsamling af besøg på vores værker 

• BNBO. Læs mails fra ERA, Kommune.  
Vi snakkede meget BNBO. Vi har som bestyrelse svært ved at se, hvordan vi 

skal lande aftaler med vores naboer, med de uklare meldinger vi hørt og læst 
os til. 

     Planen er pt. at Gert kontakter kommunen og undersøger, om der kommer    

     kommunale retningslinjer. ERA kontakter vandværksforeningen for tilsvarende  
 

4. Lukket møde 

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

 

• ERA, vandværks passer (afløser) 
 

6. Status økonomi ved kasser (ERA) 
 

• Forsikring af bestyrelse. Læs mail fra ERA. 
Bestyrelsen gennemgik forslagene igen. Vi ændrede holdning og valgte 
forslag 1, med lavere dækning. Vores ellers valgte forslag, ville kræve 
gennemgang af reg. revisor og dermed øget udgifter.  

• Kassebeholdning. Gennemgået og ok. 
17 husstande manglede ved mødets start at indsende oplysninger om forbrug 

• Vi talte om nye elektroniske vandmålere. Det er for nuværende vores 
opfattelse, at de målere der Pt. er på markedet, IKKE opfylder vores ønsker til 

en sådan.  
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7.  Renovering af vandværk 

• Morten kom med forslag om, at vi skulle besøge 2 værker hen over vinteren. 
Byllerup Bov vandværk og Udsholt er på tale. 

 
 
 

8.  Til drøftelse 
 

• Årshjul 

• 22-03-2023 Generalforsamling 

• 30-03-2023 møde 

• 10-08-2023 møde 

• 23-11-2023 møde 
 

• På generalforsamlingen den 22-03 er flg. på valg 
Eduard Rasmussen 
Kim Kristensen 
Morten Dyhr Jensen 
 
Jakob Dyhr er på valg som revisor 
 

 

 
 

9.  Næste møde 
 

• 08-02-2023 
 
 
 
 

10. Evt 
 

•  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Morten Dyhr 


