
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13/01-2022 kl. 15.30 

 

1. Godkendelse af sidste referat. 

Vandmåler rettes til IQ 2200. 

a. Opfølgning af opgaver fra sidst. 

Vi er ved at flytte fra Nordea til Spar Nord, Spar Nord har accepteret og vil 

gerne have os. 

 

Tilbud fra Kamstrup modtaget. Vi bestiller 500 stk. alm. Måler IQ2200 og 5 

stk. 6,3 m3 måler IQ2200. 

 

Rasmus sender en mail til Finn fra Kemic og Jan fra Wasys, De skal mødes 

en dag og få styr på det sidste nede på Bjergby mark vandværk. 

 

Jernvitrol doseringsanlæg opsat den 13/1-22, Jan fra Wasys skal kontaktes, 

da iltning ikke starter op. 

 

2. Vedtægtsændringer. 

Tonny har lavet et oplæg.  

Vi snakker om vi skal have interne revisor i stedet for eksternt revisor, så kan vi 

spare revisor udgiften. Vi laver et oplæg til generalforsamlingen. 

Tonny renskriver udkastet. 

 

3. Generalforsamling. 

John sætter annonce i Uge nyt sidst i januar. 

Vi skal have fundet en projektor. 

 

4. Takstblad opdatering 2022. 

Det er takstblad for 2023, vi snakker om, det skal afleveres til september og 

oktober. Vi får John til at udarbejde det. 

 

5. Evt. 

Gennemgang af Seerdrup vandværk af Kemic, Der er ikke blevet renset okkerrør i 

10 år. Så nu skal vi have renset hele røret over til vandbeholderen. Der er også 

konstateret at vandværket ikke er sat op korrekt i skyllecyklus osv. Men der er 



 

nogen der har rettet, i nogle ting på computeren. Finn(Kemic) og Jan(Wasys) skal 

mødes og gennemgå vandværket. 

 

Boligselskabs udstykningen, har vi fået 3 priser. Vi vælger Georg Berg til at stå for 

det, det koster os 9.500,- mere end den billigste. Men så skal vi ikke kordinere og 

vi undgår fejl. Vi skal have et møde med Georg Berg, SKEL.dk og NEMO. 

 

Sag med Fjerring og Karisse, Rasmus skriver til Karisse om at få et møde. 

 

Vi skal have km penge, vi kører meget rundt. Tonny laver et skema. 

 


