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Taulov den.  27.01.14 
 

Børup Vandværk 
         Andelsselskab 
         Kolding Landevej 89 
            7000 Fredericia 
    www.boerupvandvaerk.dk 
Tlf.              : 75 56 34 62 (Svarer aktiver 
Best.           : 75 56 28 83    /   40 18 34 62 
Formand.    : 75 56 47 18   /    22 20 56 60   
 
                     Kontoret er lukket fra Fredag Kl.16.00 – Mandag 
                      Vi træffes bedst efter kl 16.00 

  

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 27-01-14 i ElboHallen kl. 18:30 
 

Til stede: Erling – Kurt – Carsten – Claude - Charley  
 

Værkets drift :  

Brevet til Th. Juhl Kolding Landevej 52 blev diskuteret, og det blev besluttet at få røret 

afbrudt ved ejendommen, efter Th Juhl overfor Erling har lovet at vi må komme på hans 

ejendom og foretage denne afbrydelse. (Erling arrangerer med Alpedalens VVS)  

 

Takstbladet / Økonomi / Honorar / Buget.:  

Takstbladet: Er indsendt til godkendelse. 

Økonomi: Der er brugt en del penge til renovering af værket, men økonomien er stadig 

god. 

Honorar: Der var indkommet forespørgsel på Løn, telefongodtgørelse samt 

kørselsgodtgørelse. 

Kørselsgodtgørelse skal være efter statens takst og det skal være kørte kilometre. 

 

Der var enighed om at telefongodtgørelse til formand – vandværksbestyrer og kasserer 

består af 1 mobiltelefon til hver, og beløbet til forbrug fastsættes til max 3000 kr. for 

formanden og vandværkspasser og max 2000 kr. for kasseren pr. år. 

 

Internetgodtgørelse må max være 3000 kr. pr. år for formand, kasserer samt 

vandværkspasser. 

 

Lønnen er pr. år fastsat på nuværende tidspunkt til ca. 30.000 kr. for formand og 

kasserer, vandværkspasseren til ca. 60.000 kr. 

Betaling som ikke er dækket af lønnen:  

 Kørsel til udstillinger – besøg hos leverandører og revisor etc. 

 Hvis der skulle være noget ekstraordinær arbejde vedr. Børup Vandværk kan der 

selvfølgelig kræves ekstrabetaling ud over lønnen. 

 

Eventuelt.  

Kurt påtalte, at han mente ikke at formanden havde mandat til selv, at beslutte om 

formanden skulle tage på vandpasser-kursus, uden at have forelagt det for bestyrelsen. 

Der kunne eventuelt have været andre der kunne komme på tale. Det er mulig at der er 

nogle som synes at det lægger i kortene, at det skal være formanden, men så syntes 

Kurt, at det jo er indenfor i bestyrelsen, at man drøfter disse ting. Kurt er tidligere blevet 

fejet af, vedr. den opfattelse, da Kurt før har nævnt det under generel orientering, og da 

var svaret, dette kunne han jo læse i vandposten. 

Generalforsamling blev fastlagt til tirsdag den 18.03.2014 kl. 19:30, og der vil blive 

afholdt bestyrelsesmøde umiddelbart før startende kl. 18:30 


