
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Tirsdag, d. 5. marts 2019 kl. 19.00 
 

Mødedeltagere: Mogens, Jacob, Hans Jørgen, Jørn og Jens 
Til punkt 1 og 2 deltog revisor Henning 
 

1. Gennemgang af regnskab ved Henning 
Henning gennemgik regnskabet for 2019. Bestyrelsen underskriver 
regnskabet 2018. 
 

      2. Budget for næste år 
          Budget gennemdrøftet mellem revisor og bestyrelse. Henning  
          mailer regnskab 2018 og budget 2019. 
 
      3. Generalforsamling 2019 
          Annonce i Aabybro-Posten i dag. 
          På valg: Jacob, Mogens og Hans Jørgen. Alle er villige til  
          genvalg. 
          Bestyrelsen mødes kl. 19.00. 
          Mogens Poulsen spørger Thorbjørn Jepsen om at stille sig som  
          suppleant. Jørn Just spørger mand på Vinkelen. 
          Bestyrelsen foreslår at revisor fortsætter. 
          Ole Hermansen foreslås af bestyrelsen som dirigent. 
          Jacob har lavet dagsordenen. 
          Mogens bestiller plads og mad til 30 personer. Jacob taler om  
          nye målere på generalforsamlingen. 
 
     4. Kamstrup serviceaftale 
         Kamstrup har fremsendt forslag til serviceaftale. Vi inviterer til 
         møde med Kamstrup, Østerkær Vandværk og Nørredige 
         Vandværk som øvrige deltagere. Aktion: Mogens. 
 
     5. Status på Silhorko 
         Fakturaer fra Silhorko gennemgået. Fakturaer er i orden. Jørn 



          har lavet el-arbejde og han fik den gamle pumpe. 
          Kvalitetssikring af vandværket: Hovedeftersyn samt tre besøg er  
          bestyrelsens oplæg. 
          Jørn henvender sig til Nordelectro for at høre om batterier. 
 
      6. Bundfældningstank 
          Granly tager grene op af tanken. Tanken beklædes med plastik. 
          Jørn taler med Granly. Mogens forhører Lasse Jensen om 
          indlæggelse af stik. 
 
      7. Huse på gammel sportsplads 
          Der forelægger ikke dokumentation for  om arbejdet  er 
          færdiggjort. Domea skal afregne for de fem målere som ikke er i  
          brug. 
 
      8. Huse på Bytoften 
          Intet nyt. 
 
      9. Renovering af boring 1 
          Boringen kører som den gør nu. 
 
    10. Kalibrering af hovedmålere 
          Mogens spørger Danske Vandværker.  
          3.540 kr. har det kostet for den første måler. 
 
    11. Generalforsamling Region Nord 
          Lørdag, d. 6. april. Mogens, Jørn og Jacob deltager med  
          ledsagere. Mogens tilmelder. 
          Mogens spørger Mogens Sparre om opstilling til formand for  
          Region Nord. 
 
    12. Messe i Aars 
          Fredag, d. 22. marts. Jørn tilmelder Jørn, Mogens og Jens. 
 
    13. Fællesmøde i Brovst 26. marts 



            Mogens tilmelder os. Hans Jørgen kan ikke deltage. 
 
     14. Målere på Isbakken 
           Måler ved shelterplads opsættes sammen med målere på 
           Bytoften. 
 
     15. Brud på Langesbjergvej 
           Ejeren hæfter for dette brud. 
 
     16. Regning Nørhalne VVS 
           Godkendt. 
 
     17. Eventuelt 
           Intet. 
 
     18. Næste møde 
           Generalforsamlingen 
 
 
Jens Justenlund Mogens Poulsen 
 
Hans Jørgen PedersenJørn Just 
 
Jacob Bejlegaard 


