
Referat fra Bestyrelsesmøde 24-9-2012 Kristoffervejen 1 

 

Dagsorden:  
1. Afbud  

2. Tidligere mødereferat  

3. Alarm System  

a. Teknisk bedste løsning  

b. Økonomi (det godkendte budget)  

c. Fremsendte tilbud fra Per Rugaard  

4. Fællesregulativ  

a. Specielt afsnit xx vedr. tinglysning  

b. Andre afsnit som kan have stor indflydelse på vandværket  

5. Orienterende brev til interessenter  

a. September brev  

b. Hjemmeside (hurtig gennemgang)  

6. Næste møde  

7. Eventuelt  
 
 
Fremmødte: 

 

Asbjørn Thyregod 
Niels-Peter Diget 
Henrik Scmidt-Hansen 
Jan Rømer. 
 
Ad 1. 
Hemrik Winter kunne ikke møde p.g.a en meget syg far. 
 
Ad 2 Ingen bemærkninger. 
 
Ad 3. Tilbudet blev drøftet, og Asbjørn fik bemyndigelse til, at gå videre med at få etableret et 
overvågningssystem, med det absolutte nødvendige, for ventet pris ca. 47.000 kr. 
 
Asbjørn skulle høre, om der ikke var en mere simpel flowmåler en en til 16000 kr. 
Niels Peter skulle undersøge omkostningerne ved en internetløsning gennem Ebeltoft net, i stedet for for 
mobilløsning. 
Medlemmerne skal orienteres i udsendte brev. 
 
Ad 4.  
Kort over vandledning 
Niels Peter skulle prøve at fremskaffe et kort over vandværkets hovedforsyningsledning. 
Eller så mange oplysninger som muligt om dens forløb. 
 

Takstblad Niels Peter skal prøve at få udarbejdet et takstblad, som kan godkendes af 
kommunalbestyrelse.(husk, takst for sent anmeldt vandforbrug, ejerskifte). 
 

Tinglysning. Asbjørn skal snakke med kontakten i kommunen, hvordan vi forholder os til det, da der så 
vidt vides ikke en nogen som helst af denne art. 
Hvis det er hovedledningsforløb, kan der blive tale om Elsegårde Camping, Kristoffervejen 3, Blushøj 
Feriesenter, Henrik Schmidt Blushøjvej. 



 
Vandprøver. 

Asbjørn tager kontakt til EUROFINNS om at få sendt analyseresulteter til vores nye e-mailadr. Som så 
videresender dem til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Ad 5. 
Det af Asbjørn udarbejde brev blev rettet lidt til m. h. t. adresser. 
Der blev henvist vores nye hjemmeside, omkring:  
Vedtægter. 
Takstblad. 
Vandkvalitetsprøver, 
Referater fra generalforsamlinger 
Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder 
 
Ad 6. 
Næste møde: 14. januar kl 17.00 på Kristoffervejen 1. 
Inden næste møde har Henrik fundet vandforbrug hos de medlemmer, der ikke selv har indberettet 
det.(skulle være sket inden 5. januar), og de får en regning på 250 kr. 
 

Ad 7. 
Asbjørn havde fået en henvendelse fra et varmeretmograffirma, der gerne vi lave entermografisk foto af 
vores eltavle, for at forebygge evt. fejl. Det blev udskudt, da der lige nu skulle laves en del ol på det 
elektriske. 
 
Henrik skulle have fundet ud af, om administrationen kunne gøres billigere. Tages op næste gang. 
 
Ligeså skal det undersøges om vores forsikringforhold er i orden. – med de nye tiltag. 
 
Skal vi have lavet et ringbind til Vandværk 
 

VH 

NPD 


