
Bestyrelsesmøde d. 29.april 2015

Tilstede:
Rene Andersen, Torben Jensen, Michael Michaelsen, Claus Wolff, Johan Galster, Lars Ole Hansen
Afbud: Mogens Andersen

Konstituering
Formand Rene Andersen
Kasserer Michael Michaelsen
Drift sansvarlig Torben Nielsen
Drift sassistent Claus Wolff
Sekretær Johan Galster

Driftsansvarlig: Der sidste møde i Hedehuset: Torben, Rene og Michael får diplom i morgen torsdag.

Logning af forbrug: Der skal aflæses oppumpet vand, elforbrug og driftstimer. Pejling gerne hver 4-6. uge.
Claus og Torben sørger for det.

Kalkf erner/ kalkknuser: Erfaringer skal indsamles, i Stærkinde er de blandede, i Marbjerg er formanden
begejstret.

Græsklipning af vandhøjen: Tre eller fire gange per år. Claus vurderer hvor ofte og hvor meget højen skal
slåes

Udluftning af pumpebrøndene: Claus undersøger om 80 mm slange eller adapter kan skaffes.

Ny ledning til Forsamlingshuset i 2Lih:Indføringen i soklen under forsamlingshuset er tilsyneladende utæt.
Entreprenøren har gået det efter og lavet det. Michael taler med Birthe om det stadig er et problem. Hvis ja,
skal emnet tages op igen.

Tegninger over vandledninger: Der foreligger ikke nye tegninger, Rene vil tale med entreprenør JørgenOlsen
om, hvor de nye ledninger ligger.

Kassebeholdning dd. 273.940 kr

Selskabsform: Foreningen skal i hht. GF Arbejde videre mod en ændring af vedtægterne fra forening til
AmbA. Lars Ole forestar opgaven.

Nordtoften: Er jorden udmatrikuleret? Ifølge OIS er jorden udmatrikuleret. Michael spørger HTK.

Opkrævninger: Michael: Ti har aflæst forkert, hvilket HTK har reguleret i næste afregning.

Målere: En del målere banker kraftigt og er blevet udskiftet til nye. Michael har lige bestilt 6n mere.

Vandhøjen, renovering: Vand og Teknik har været herude for at se på anlægget. Kommentarer: Der kan
komme regler om at skyllevand ikke må hældes i kloakken. Der kan komme lovkrav om håndvask og toilet.
Spørgsmål til diverse leverandører: Et nyt vandværk med eller uden hus, nye rentvandstanke, styring. Kan
vandhøjen bevares eller skal grunden planes? Er der nye krav i vente fra lovgivningen? Kan vi få besøg til en
diskussion og et ideoplæg?

Næste møde: Torsdag d.21. maj kl 19. Forsamlingshuset Således oplæst pL mødet.

t, l
i:!r !-,t .d -"1-
t 't / (- *%..-

Rene Andersen

ll ft,/,u*.Å*
Michael Michaelsen

%
Torben Nielsen

å-:*rØ
Lars Ole HansenClaus Wolff


