Engesvang Vandværk A.M.B.A.
Birkevej 18 •• 7442 Engesvang •• E-mail: mail@engesvangvand.dk •• Telefon: 20 63 43 22 •• CVR nr. 32 72 48 41

Bestyrelses møde, Mandag den 27. januar 2020, kl. 19-22
Deltagere:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (referent)

Niels Henrik Jensen
Dagsorsorden:
1. Opstart planlægning af generalforsamling
-Dato: 25/3/2020 kl.19:00-Niels Henrik Skriver på Facebook: ”Husk dato for indkomne forslag 15. Feb.” og indkalder i Ikast-Avis senest
14 dage før.
-Ordstyre: Helst en lokal, Mikael spørger Christian Eggersen
-Bruno rykker politiet for status på fakturasagen
-Friluftsbadet, evt. et punkt for at afklarer om de skal have sponsoreret vand
- Separat dokument med detailplanlægning oprettet

2. Nedsættelse af vedtægtsudvalg
- HN FN og MR, kigger på vedtægterne
- præcisering af hvem der har valgret ved generalforsamling
- Spørgsmål om der skal være både intern og ekstern revisor
- Mødes om ca. 3 uger.
3. Orientering om UV-anlæg og udskiftning af filtermateriale
- Alt går efter tidsplan
- Er etableret vandtårn på Påruphedevej, for at undgå undertryk på ledningsnettet.
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4. Principper for lønudbetaling
- Bestyrelsen kan ikke blive enige om hvorvidt der skal betales løn for deltagelse i bestyrelsesmøder, og hvor
meget tid der skal bruges på disse
- Beslutning udskydes til næste møde
5. Afregning af vand 2020
- Der bliver taget hånd om at alle vandmålere skal aflæses så der ikke mere bliver skønnet forbrug.
- Vi har modtaget aflæsning fra ca. 90% af forbrugerne.
- Opgørelse fra Ikast-energi er rodet og uoverskueligt, de kontaktes for afklaring.
6. Opdatering på fakturasagen. (p.t. er der ikke noget nyt)
- Politiet rykkes for status
7. Orientering om tilgodehavende ved Karupvej 1
- Den forrige bestyrelse havde et krav om betaling for ekstra tilslutningsafgift i forbindelse med værelsesudlejning
- Kravet frafaldes, da bestyrelses ikke opfatter kravet som berettiget. Det beløb der allerede er betalt til
vandværket tilbagebetales.
8. Orientering om kassererens rolle i 2020
- Opgaven er nu fuldt ud overleveret.
- Betalingssystemet er sat op så både kasser og formand skal godkende posteringen før betaling kan gennemføres.
9. Evt.
- Det forslået at det gøres til en fast del af BM, med orientering fra kasser og driftsmand.
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