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Deltagere: 

Jan Richelsen 
Ole Caspersen 

Biger Dysted 
Torben Jakobsen  
Lis Asmussen 

Peter Lerbæk  
Steffan Brandt 

 

 
Referent: 

Jan Richelsen 

Afbud fra:     Ingen  
 

 
 

 

Lokation: 
Formanden 

 

Punkt nr. Beslutning/handling/orientering 
1.  Godkendelse af orienteringer  

 
2 stk. orienteringer er udsendt / Taget til 
efterretning 

2.   Administration og økonomi  

 A. Lis  

 

Orientering vedr. budgettet som vi pænt 

følger. 

 b. Lønregulering  

 

4 kvartal 2019 3,1 % (42 kr. pr. mdr.) 

For 3 personer det er taget til 
efterretning. 

 c.. Wc-vandværket  Hvad mangler/vvs/Lodberg/maler. Alle 
melder de er færdige. 

 

3  Lukket punkt  

 a.  Regninger fra xxxxxxxxxxxx Oplyses på mødet,  
 

  Spisning  Bestyrelse + Henrik med ledsager 
d. 3. juli på Ellegården  

4  Produktion og distribution  

 a. 5 stk. huller i rør  Der er enighed om Jan og Ole arbejder 

videre med ideen om at tage en vej ad 
gangen tilbud indhentes  
Nordkysten  

Petri og Hausted  
Eller andre 

 
Der var enighed om vi sætter en plan i 
gang vedr. udskiftning af rør hele veje 



tages af gangen, det forventes at dette 
arbejde kan tage op til 8 år. 

Steffan kontakter Nordkysten og vi 
afventer tilbage melding, samt møde. 

 

 b. Hvad gør vi med boring 2  Ingen saggerin 

Der arbejdes videre med boring 2 og 
evt. møde med specialisten som Steffan 
kender nypris 450.000 kr  

 
 

 c.  Nødforsyningen omlægning  Ole /jan der er aftalt med Ullerød den 
videre løsning, det bliver på samme 

vilkår som med Hillerød forsyning  

 d. Skiftning af vandmålere  Bjarne arbejder videre på udskiftningen 
af målere parti 22 specielt adresser og 

tlf. volder problemer  

 e. Gamle vandtank fyldt af vand Der var enighed om at udskyde punktet 

til en senere bestyrelsesmøde   

 f. Ny loftbelysning i vandværket  Skiftes nu i forbindelse renoveringen   

 g. Ler lovgivning tilbud  Fra Tvilum er vedtaget og vi siger ja tak 
til tilbuddet, der er iværksat  så alle 

ledninger kommer til at ligge digitalt  

    

    

 5  Evt.  

    

    

    

5  Eventuelt  

 

 

MVH 

 

Jan Richelsen   


