
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 16-6 2013, Kristoffervejen 1 
 

1. Afbud 

2. Tidligere mødereferat 

3. Opgradering af alarm system - Udskiftning af den gamle filterstyring vil kost 2.000,- 

4. Generalforsamling 

a. Forslag til dagsorden: 

i. Valg af dirigent 

ii. Bestyrelsens beretning 

iii. Det reviderede regnskab 

iv. Budget for 2014 

v. Valg af medlemmer: 

På valg: Claus Smedegaard, Suppleant Henrik Winther, Kasserer 

vi. Valg af revisorer 

vii. Indkomne forslag 

5. Seneste vandprøve (Ingen nye vandprøver siden sidste møde) 

6. Beskyttelseszone på 25 meter omkring boringen 

7. Næste møde 

8. Eventuelt. 

 

Ad 1. Alle var mødt op. 

Ad 2. Dato på sidste møde var 14. januar 2013. Rettes. 

Ad 3. Har nu fået installeret det nye styresystem. Men der er problemer med styringen af returskyl. 

Vi kan få styringen lagt over på det nye system for 2000 kr. Det blev besluttet, at det skulle 

gøres. 

Ad 4.Generalforsamlingen er Søndag d. 7. juli kl. 13.00. på Abildsöe, Elsegårdevej 45 Elsegårde. 

  Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. (Forslag: Birgitte Heiberg). 

  2. Bestyrelsens beretning. (Asbjørn udarbejder den). 

  3. Det reviderede regnskab. 

     4. Budget for 2013. (Uændret priser.(NP udarbejder et nyt Takstblad hvor der kommer  

      et gebyr med på 2500 kr. for genåbning vandet, hvis det bliver lukket ned p.g.a.  

      manglende betaling.) (Asbjørn snakker med Kommunen om, hvad der skal til for at  

      det kan godkendes af kommunen.) 

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      (Henrik Winther er på valg i år og medtager genvalg.) 

      (Jan Rømer er på valg) 

       (Niels Peter Diget er på valg i 2014) 

       (Asbjørn Thyregod er på valg i 2015) 

       (Henrik Scmidt-Hansen er på valg i 2014) 

       Claus Smedegaard er for nuværende suppleant,  (Henrik snakker med        

       Claus og Søren Fur som evt. mulig ny suppleant)  

 6 . Valg af Revisor Hans Kni er for nuværende valgt. 

 7.  Indkomne forslag. 

 8. Eventuelt. (snakke om flytning af generalforsamlingstidspunkt. 

 

Ad 5.  Ingen vandprøver siden sidste bestyrelsesmøde. 

Ad 6. Henrik undersøger sammen med Bent Terkelsen, hvor boringen præsis ligger. 



           Hvis placeringen er forkert på kortet gives Syddjurs kommune besked, ellers sendes et brev til 

           Flemming Søndergaard, om mulighed for kompensation. 

ad. 8  Asbjørn snakker med Landboforeningen om rykkere, og fremtidig procedure omkring disse. 

            


