
 

Referat af bestyrelsesmøde 05-10-2020 kl.  18,30 

vandværket 

 Møde nr. 5   
 

Deltagere: 
Jan Richelsen 
Torben Jakobsen  

Lis Asmussen 
Peter Lerbæk  

Biger Dysted 
 

 

 

Referent: 
Jan Richelsen 

Afbud fra:  
                 Steffan Brandt 

                 Ole Caspersen 
                 Bjarne Hansen 

 
 
 

Lokation: 
Vandværket  

 

Punkt nr. Beslutning/handling/orientering 
1.  Godkendelse af sidste referat   

 
Ingen bemærkninger fremkommet  

2.   Administration og økonomi  

 A Administration fra Vandværk 
kontorer. 

Ulla betaler vores moms som ellers er 
udskudt til næste år grundet Corona 

krisen, underskuddet lidt større i år ca. 
300.000 kr. hvilke skylder flere 

reparationer. Regning fra Cowex mm 
Vi er tilfredse med regnskabet som det 

er præsenteres lige nu  

 
 

 B Budget 2021 / Takstblad  
Takstbladet rettes  

Prisen op med 1 kr. byggevand rettes 
med 600 Kr.+ moms pr nybygning og 

ikke pr. m3.  8 Kr. pr. m3 
 

Tallene på det nye budget gennemgået 
og med de investeringer der er lagt op til 
uden vi gør noget, ender vi med en 

kassebeholdning på 25.000 i 2025 og vi 
skal mindst have 500.000 Kr. på 

kontoen for at få det til at køre rundt, så 
vi skal overveje vores planer eller optage 
lån 

3  Lukket punkt  

 A Udbud af ledninger  nn 



NN  

 B Høring grusgraven  NN  

 C Brev fra  NN 

 D Brev vandværkskontoret  Tilbagemelding til styregruppen har Ulla 
taget besked med tilbage med tilbage, vi 
har Bjarne lige nu, ellers kan vi byde ind 

med 5 timer om året til udskiftning af 
enkle målere i dagstiden   

 
4 

 Produktion og distribution  

 A Parti 13 vandmålere Godkendt  

  B Dons prøver   Alle prøver var gode vi er blevet bedt 

om at tage flere prøver ved boring 1, for 
at se om forureningen på Ravnbjergvej 

har rykket sig  

  C   Eftersyn Hillerød kommune 

udsat 

 Corona årsag til udsættelse 1 år,  

Peter giver bud på maling af gulv i 
vandværket det trænger. 

  D Kurve vand ny rekord  3 mdr. med over 10.000m3 vand  

 E Ny projekter  Der var enighed om at købe et Tv 55 

tommer med beslag og hænge på vægen 
Tavlen flyttes Torben har bolden  

 F FVH-indstilling af repræsentant Vi indstiller Biger til mødet på Onsdag 
Formanden deltager. 

 G  Ny styreledning og rensning af 

rør cowex se regninger  

63099 kr. (serviceaftale). Kontrakten 

udløber til næste år, her tager vi en snak 
om tingene. 

 
5 

 Eventuelt  

 


