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                                                                  Taulov den. 28.01.2016 
 

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 

   
Referat af bestyrelsesmøde d. 28-01-16 i Elbo-Hallen kl. 19:00 
 

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

Værkets drift:  
 

Værket kører optimalt, men der har været et par brud på ledningsnettet, og vi har 
stadig et tab af vand på systemet. 
 

Punkter på dagsordenen: 
 

 Vandmålere: Der blev talt om udskiftning til elektroniske ved næste større antal 
udskiftninger uden at der blev taget beslutning herom, men Charley sender 3 
forespørgsler til sammenlignede vandværker som allerede har ”DIEHL 
metering” af den type vi forventer at skifte til, for at høre om deres erfaringer 
med den type.  

 Claude vil gerne have at der laves et kørselsregnskab, af dem som ønsker 
kørselsgodtgørelse. Vi diskuterede det en del, og må konstatere at vi bliver 
tjekket af skattemyndighederne, så det er vigtig, at dette er i orden. Regnskabet 
skal fortælle hvor/hvad man har kørt til og hvor langt, her vil det se mærkeligt ud 
over for myndighederne, hvis det er samme antal kilometer hver eneste gang 
man ønsker godtgørelse. 
Så blev der også talt om hvad de forskellige honorarer til bestyrer-formand-
kasserer skal dække af arbejdsopgaver. Bestyrerens arbejde er veldefineret, 
men for formand og kasserer samt regnskab & administration er der ikke 
nedskrevet i detaljer hvad man forventer af dem, men her regner bestyrelsen 
med at man under normale omstændigheder nok selv kan definere hvad hvert 
enkelt job indebærer.  Disse job er jo fritidsjob, men med honorar. Men skulle 
der opstå behov for ekstrabetaling må man komme til bestyrelsen og 
fremlægge sine krav. 

 Manglende opfølgning på diverse sager: Her blev Erling gjort bekendt med 
eksempler hvor han ikke har fulgt op, på sager som han har lovet at tage sig af. 
(Afblændet rørstykke ved Rugballgård - Frede’s jubilæum – beslutningen om 
SMS-varsler m.m.) Erling beklagede den manglende opfølgning og begrundede 
det med stort arbejdspres hos Shell og familieanliggender. Erling blev så spurgt 
om han stadig mente sig i stand til at varetage hvervet som formand, og det 
mente han, at han kunne og vil rette op på de udestående punkter, samt være 
mere op følgende fremadrettet. 

 

Eventuelt.  
 

Bestyrelsen diskuterede generationsskifte for bestyreren. 
 

Dato for næste bestyrelsesmøde/generalforsamling: Torsdag d. 17.03.2016 
 

Mødet sluttede kl. 21:20 


