ASSERBO BY VANDVÆRK Amba

Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde
TIRSDAG DEN 6. juli 2021
hos Ole Max Olsen, Tørvelodsvej 14, Liseleje

Deltagere: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Thomas
Lind (TL), Ole Max Olsen (OMO)
Afbud: Kim Snekkerup (KS) (sygemeldt) og Allan Eriksen (AE)

1.

Konstituering af bestyrelsen
Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer (inkl. attestation af bilag)
d. Sekretær
Beslutning:
Følgende blev valgt:
a. Susanne Lindow
b. Gunner Bundgaard
c. Mogens Juul
d. Kim Snekkerup (forretningsfører) varetager posten som bestyrelsens sekretær

2.

Evaluering af generalforsamlingen
Godkendelse af referat.
Beslutning:
Udkast til referat fra OMO og TL blev gennemgået. Der var en del rettelser og
tilføjelser mm.
TL retter alle kommentarer og fremsender nyt udkast til formanden (SL) for en
endelig godkendelse. KS vil herefter modtage referatet for at indsætte teksten i
vores layout og herefter fremsende til underskrift hos dirigenten. OMO vil gerne
arrangere transport, hvis det er nødvendigt.
Bestyrelsen var tilfreds med afviklingen af årets generalforsamling. Der var ikke
mange til stede, så de gældende Corona restriktioner var lette at overholde.

3.

Gennemgang af Beredskabsplan
Iflg. tidligere beslutning gennemgås Beredskabsplanen på det konstituerende
møde.
Beslutning:
Forretningsføreren og den tilsynsførende skal inden 1. ordinære bestyrelsesmøde
gennemse Beredskabsplanen for at sikre, at den er opdateret.
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4.

Status på byggeri af nyt vandværk
Gennemgang af udviklingen i byggeriet og indkøringen af det nye
vandværk.
Beslutning:
Formanden orienterede kort om den seneste udvikling. Bestyrelsen er siden sidste
bestyrelsesmøde løbende blevet orienteret via mail, notater og referater fra
byggemøder m.v.
På førstkommende bestyrelsesmøde vil byggeriet blive gennemgået og grundigt
drøftet.

5.

Kommende møder
Beslutning:
Der vil blive holdt bestyrelsesmøder efter den sædvanlige plan i efteråret,
medmindre der kommer strammere restriktioner pga. for høj Coronasmitte.
Første møde vil blive i august. Datoen endnu ikke fastsat.

Referent: Susanne Lindow
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