
Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A 
Bestyrelsesmøde mandag den 11.10.2017 kl. 1900 – Ågård Kro, Ågård 

Deltagere: Jørgen Worsøe, Per Sørensen, Arthur Connie, Aage Bidstrup, Christian Hørby Jensen, Jan Lundsgaard 

Dagsorden! Referat! 

1. Valg af ny formand: 
Efter Jens Hansens afgang blev Christian Hørby konstitueret som formand. CHJ 
orienterer alle offentlige instanser, bank, foreningsnyt m.m. om ændringen, og vi 
skal have opdateret hjemmesiden. AaB sørger for opdateringen. 
  
  

 

- 

2. ORIENTERING FRA KASSERER: Kontoudtog fra 21. 08 til 10.10 blev udleveret til gennemsyn. Der er ingen restancer 
p.t. Alle virksomheder skal erhverve et såkaldt LEI certifikat for at kunne handle 
med værdipapirer. Kasserer anbefaler at vi afventer indtil der er behov herfor. Til 
erstatning for vores nuværende økonomisystem anbefaler kassereren at vi 
overvejer xxxxx system i løbet af næste år. Systemet koster i omegn af 80.000 dkk 
i opsætning og 30.000 dkk i årlig drift.  

Desuden holder vores WEB master til nytår. AaB tager kontakt med ham med 
henblik på at overtage opgaven selv, med opstartshjælp. AC er villig til at overtage 
opgaven.  

 

 

- Kontoudtog fra banken udleveret af 
Jørgen Worsøe til gennemgang. 

(der bør anføres fra udskrift nr. til nr./eller 
dato til dato) 

3. ORIENTERING FRA BESTYRER: AaB holder på grund af sygdom. Arne Dissing er foreslået som ny bestyrer. 
Han er pensioneret elektriker med en fortid i vandværket. Ansættelsen sker 
efter samme vilkår med virkning fra 1. oktober, således at der udbetales 
dobbelt løn, idet AaB vil bruge de kommende måneder til indkøring af den nye 
mand. Der var enighed om at tilbyde AD stillingen. 

Boringerne ”suger” for hårdt, mener man. Prøver tages i næste uge, for at 
afgør om der er giftrester eller ej. Eventuelt skal der anskaffes en 
frekvensomformer (VLT styring).  

-  

4. TAKSTBLAD: 

 

Diskussionen omkring taksbladet udsættes til næste møde. 

- Opstart af arbejde med takstblad.     
Opdeling af forsyningsområde med hensyn 
til tilslutningsafgifter. 

 

  
 

5. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE: Ondsdag den 6. december 2017 kl. 19 på Ågård Kro. 

 

6. EVENTUELT:   
Julefrokost blev fastsat til fredag den 1. december 2017 kl. 18:00 på Ågård Kro. 
 
Jan Lundsgaard er trådt ind i bestyrelsen som suppleant, ifølge vedtægterne.                  
Hans e-mail adresse er jbl59@mail.dk. 

  

7. GODKENDELSE AF REFERAT: 
  

  
Dagsorden: bestyrelsen Referat: Arthur Connie  



 


