ASSERBO BY VANDVÆRK Amba
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
FREDAG DEN 7. JULI 2017, KL. 17.30
Mødet afholdes på H.C. Andersenhuset, Asserbo.
Tilstede: Susanne Lindow (SL), Ole Max Olsen (OMO), Gunner Bundgaard (GB),
Mogens Juul (MJ) og Kim Snekkerup (KSn)
Afbud fra:
1. Konstituering af bestyrelsen.
Der vil være valg til følgende poster.
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. sekretær
Beslutning:
a. Susanne Lindow genvalgt
b. Gunner Bundgaard genvalgt
c. Kim Snekkerup genvalgt
d. Mogens Juul genvalgt
2. Økonomisk ansvar.
Det økonomiske ansvar er tidligere delt mellem formand og kasserer.
Eventuel uddelegering af ansvaret (se vedtægterne § 14).
Beslutning:
Mogens Juul genvalgt som bilagskontrollør.
3. Evaluering af generalforsamlingen.
Referatet er vedlagt.
Referatet skal sendes til dirigenten til godkendelse og underskrift.
Beslutning:
Bestyrelsen fandt det meget ærgerligt, at der ikke er flere der møder op på
generalforsamlingen, men tolker fortsat at det er fordi andelshaverne er tilfredse
med indsatsen og den orientering de får via hjemmeside og indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen godkendte referatet som blev underskrevet.
KSn sørger for at dirigenten tilsvarende godkender og underskriver referatet.
4. Udskiftning af forsyningsledninger.
Arbejdet med udskiftning af forsyningsledning i Hedelærkevej er afsluttet. Der er
ikke besluttet efterfølgende delprojekter. Der er forslag og tilbud på at udskifte
forsyningsledningen i Nyvej fra Den lukkede vej til/med Nyvej 24. Tilbuddet er
tidligere udsendt.
Beslutning:
Godkendt.
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5. Siden sidst.
a. Saldobalance 1.7.2017 er vedhæftet.
b. Statistik vandforbrug pr. 1.7. er vedhæftet.
Beslutning:
Begge oversigter blev taget til efterretning.

6. Eventuelt.
Forslag til Bestyrelsesmøderne for 2. halvår blev aftalt til følgende:
Tirsdage: den 12.9. – 10.10. – 14.11. og 12.12.2017
Efter mødet er der den traditionelle middag med ægtefæller.
Beslutning:
De foreslåede mødedatoer blev godkendt.
Vi fortsatte herefter med en god og dejlig aften.

Ref.: Kim Snekkerup

side 374
*** Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk ***
Tlf.: Adm.: 4774 2266 (telefonsvarer) – Teknik: 4774 2268

