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Bestyrelsesmøde 1-2016 - Torsdag den 4. februar - kl. 18.30 
 

Hos Jørgen Munkegaard, Middelfartvej 88, 5400 Bogense  
 
 
Deltagere: 

Henrik Markussen (HUM), Jørgen Munkegaard (JM), Jens Nielsen (JN) og Per Nielsen (PN)  
 
 _____________________________________________________________________ 
  
Referat   
  
1. Godkendelse af sidste referat 
 
Mødereferat nr. 3 -2015, 10. september 2015 – er godkendt 
 
2. Orientering 
 

• Kommune  - intet nyt fra kommunen. 
• Danske Vandværker - FVD ændret navn til Danske Vandværker Intet nyt herfra – 

følg med i deres ugentlige nyhedsbreve. 
• Medlemmer - Den nye aftale med Eurofins er udsendt til medlemmerne, sammen med 

et oversigtsskema over udviklingen i priser 
Ellers ikke nyt fra medlemmer. 

• Andet – intet nyt. 
• Bestyrelse – intet nyt. 

 
3. Repræsentantskabsmøde 
  
     Dato: torsdag den 28. april 
     Sted: Tingstedet på Søndersø Rådhus 

•      På valg til bestyrelsen: HUM, JN og SMS –  
o SMS + HUM + JN modtager genvalg 

 
•      Suppleanter: Ny 2. suppleant. HUM indtrådt i bestyrelsen.  

o Vi skal have valgt en ny 2. suppleant. Hvem? – ingen umiddelbare forslag. 
 

• Ole Balsby Petersen, Roerslev VV blev valgt til 2. suppleant 2015 – rykket op som 1. 
suppleant efter Henrik´s indtræden.  

 
     Revisor: Frede Olsen, Søndersø VV 
     Revisorsuppleant: Kim Falck Grony, Gamby-Hindevad VV 
     Indlæg:  

o Trøstrup VVs overvejelser ved sammenlægning med VCS. 
o Udlån af materiale fra de forskellige vandværker – lån / leje? – skal vi samle 

informationer et sted? 
o Xylem (Flygt) vil fortælle om deres pumper 

 
 
4. Regnskab/Budget SMS 
 

o Udgiften til diæter er steget markant, det skyldes at SMS ikke modtog diæter i 
2014, øgede møder – 3 grundvandsmøder og 1 ekstra møde med kommunen. 

o Udgiften til kørsel er steget, øgede møder og større udspredning i bopæl 
o Kontorhold er nu delt i 2 poster. Hjemmeside og kontorhold 
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o Budget 2016 er ikke ændret i, da det blev godkendt sidste år. 
o Nyt Budget 2017 er lavet.  

 
5. Tiltag i 2016 

Vi lægger op til der ikke holdes stor temaaften, men vi kan tage op på repræ-
sentantskabsmødet om man kunne holde et lille ”light” møde uden spisning 
m.m. 

 
6. Næste møde 

o Aftales efter repræsentantskabsmødet den 28. april 2016 kl 19.00 
 
 
7. Evt.   

o Skal vi fortsætte med at have en hjemmeside eller kan vi evt. linke fra 
kommunen eller DA. Tages op til næste møde.  
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