
  

 

                                                                                                                 Drøsselbjerg, den 26. december 2020 

 

Referat af  bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk 

Torsdag den. 17 december kl. 16:00 afholdt som telefonmøde. 

Deltagere:  Formand  Troels Lund 
                     Næstformand  Søren Skovager 
                     Sekretær  Allan Burmeister 
                    Kasserer  Lars Meng 
 Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen 

1. suppleant   Hans Henrik Nørskov Mikkelsen. Afbud.  
        

Vandværkspasser  Knud Olsen 
 Regnskabsfører  Bjarne Thor Jensen    
Dagsorden:     
 

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde 10. september 2020. 
Godkendt 
 

2. Rengøring af vandværket indendørs. 
Garly foretager rengøring en gang månedligt. 

 
3. Regnskabsfører 

a. Økonomi. 
i. Diverse ejerskifte/nye andelshavere 

                 33 ejerskift er foretaget det sidste ½ år 
                 Saldo indestående d.d : 637.000,- 
                 I Januar vil der bliver udskrevet regninger for ca. 1.275.000,- 
                 Afgifter skal betales i Juli ca. 444.000,- 
                Likviditeten ser rigtig godt ud. 
  Vores regnskabssystem skal opdateres pris. 3.600,-. Gennemføres. 

 
ii. Skift af leverandør fra Contech til DI-teknik 

Da Contech som i en årrække har stået for opdatering og vedligeholdelse af 
vandværket overvågning system desværre er gået konkurs, er der igangsat at finde 
et alternativ. Det blev i første omgang et tilbud fra DI-Teknik hvor flere tidligere 
medarbejdere fra Contech nu er ansat og dermed kender vores system. Imidlertid 
finder bestyrelsen tilbuddet fra DI-Teknik ikke tilvejebringer en tilstrækkeligt 
grundlag for en beslutning. Derfor er der aftalt en besøgsrunde hos Stillinge 
Vandværk og efterfølgende på vores eget vandværk for den samlede bestyrelse, 
med henblik på at tilvejebringe detaljeret viden, som skal lede til en beslutning af 
det videre forløb med hensyn til valg af leverandør til opgradering og fremtidig 
vedligeholdelse af overvågningen. Ligesom det skal overvejes om vi skal have en 
professionel Team-veiwer eller et andet system. 
 

iii. TDC kabelbrud på Søbo. 
TDC har hurtigt været ude for genetablering. 



 
 

 
 
 

 
4.  Vandværkspasser 

                  Normal drift. 

5. Nyt fra formanden. 
Intet nyt denne gang. 

6. Kursusaktivitet og møder. 
Formanden opfordrede alle til at deltage i kursusaktiviteter.  
 

7. Eventuelt. 
Intet. 

8. Næste møde. Torsdag 18.02.21 kl. 16:00 Hos Bjarne. 

 

Referent. 

Allan Burmeister 

 

 

Troels Lund  Søren Skovager  Lars Meng 
 
 
 
 
 
Kaj Pedersen  Allan Burmeister. 


