
 

Referat af bestyrelsesmøde på  

Bestyrelses møde tirsdag den 10-08-2021 Møde nr. 12  
 
Deltagere: 

Jan Richelsen 
Ole Caspersen 
Peter Leerbech-Holst 
Biger Dysted (vagt) 
Torben Jakobsen  
Bjarne (vagt) 

 

 
Referent: 
Jan Richelsen 

Afbud fra Biger Dysted  
 
 
 

Lokation: 
Vandværket 

 

Punkt nr. Beslutning/handling/orientering 
1.  Godkendelse af referat nr. 9 

da nr 10 blev aflyst 
 

 Godkendt uden bemærkninger   

2.   Administration og økonomi  
 A. Regnskab fra Ulla  

Vandværkskontoret  
 

Bilag gennemgået, overskud på kontoen 
rep. Noget større ind forventet grundet, 
der ikke har været nogle særlige rep. På 
ledningsnettet, nyt an boring defekte på 
Rosenvej  
 

 B Regulering fra sidste møde 
vederlag. 

4,1% Bjarne og Jan godkendt fra april 
mdr. Ulla får besked  

3  Lukket punkt  
  Generalforsamling  16 sep. 2021, annonce i Hillerød posten 

som vi plejer. Der indkaldes til møde 
inden hvis det vi vurderer det er 
nødvendig  

4  Produktion og distribution  
 A Inca plader nye tiltag   Efter møde på vandværker var vi enige 

om at de skal rep. 6 - 8 bolde er gået i 
pladerne, det nye er vi nu fast monterer 
de 2 bagerste plader, og kun for 
fremtiden skifter de forreste, efter møde 
på vandværket med Cowex kunne vi se 
utæthed efter de sidste plader blev 
skiftet. 

 B Boring 2 nødforsyning eller op 
boring   

Bestyrelsen enig om at snakken vedr. 
BNBO at vi afventer udspil fra 
kommunen, forpagtning med marken 
ophører, og boringen kan evt. undværes 



da de 2 tilbageværende kan levere over 
110 m3 i timen, eventuelt skal 
pumperne skiftes  

  C Nyt filter, filter kapaciteten er nu 
nedsat fra 17,4 m3 i timen til 13 
m3 i timen hvilke har givet os 
det første sommerudfordring, så 
der har været åbnet fra Ullerød 

Der er rettet henvendelse til firmaet i 
Jylland vedr. vores for filter, Flemming 
var af den opfattelse at det var de første 
30 cm der skulle skiftes, der bliver sat et 
møde i stand for at afklarer dette  

5  Eventuelt  
 

onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00 på Hotel Hillerød, Milnersvej. 

 

 

Jan  


