
 

Referat fra bestyrelsesmøde TORSDAG DEN 15. APRIL 2021 KL. 19.30. 

 

1. Siden sidst.  

▪ Økonomi (GJ) 

• Banksaldo d.d. oplyst med tilhørende bemærkninger. 

• Restanceliste gennemgået 

• Byggeregnskab og Årsrapport fra EY mailet til alle. Begge dele: planmæssigt! 

 

▪ Vandværket (”Det gamle”) (AM) 

Det kører i bogstaveligste forstand ”på pumperne”. 

 

▪ Nyt Vandværk, hvor står vi nu? 

• Økonomigruppen (GJ)  

Rest VandSchmidt: 494.000 kr. ex. moms. 

• Bygningsgruppen (KT) 

Fejl påpeget, bl.a. sætningsrevne, kontakt i mødelokale/køleskab, trappe, Epoxy, jordfor-

bindelse på gelænderet, … 

Med tiden opsættes skilt: ”Parkering forbeholdt Vandværket” ved vores parkeringsplads. 

• El / IT (BV) 

Dørbrikker på vej til alle. 

Instruktionsdag i første omgang for AM og BB sammen med VandSchmidt m.fl. 

• Vandbehandling (PBC) 
Alle vandprøver særdeles tilfredsstillende 

 

2. Ledningsnettet, opdeling i 3 zoner (PBC, AM, BB) 

▪ Der er planlagt gravning, tilkobling nyt værk til hovedledning Nederbyvej den 26. april. 

▪ GJ informeres skriftligt min. 2 døgn forinden arbejder, der kan påvirke forbrugernes tapning, så 

hjemmesiden og ”Bevar Rinkenæs” kan opdateres. 

▪ AM og BB tager forinden omlægningen vandtrykket passende steder på forsyningsnettet, så vi 

har et håndfast tal at sammenligne med i forbindelse med evt. klager. BB har indkøbt 2 trykmå-

lere til formålet. 

 

3. Generalforsamling  

▪ Foreløbig orientering (PBC): 

Forudsætninger: ”Forsamlingsloftet” skal være hævet til min. 50. Afholdes helst inden udgan-

gen af uge 25. Man besluttede: 

På den baggrund planlægges generalforsamling tirsdag den 22. juni kl. 19.30 på Rinkenæs-

hus med bestyrelses-formøde kl. 18.00. 

▪ Bemærkninger til punkt ”valg”. 

På valg: PBC og GJ. GJ genopstiller ikke 

 

4. Næste bestyrelsesmøde: 

▪ Inden overdragelse i uge 22. På det nye værk med udarbejdelse af mankolister. Dato: ?? Med-

deles senere.æ 

 

5. Eventuelt 

▪ Sønderborg Kommune kommer på tilsyn på det nye værk den 27. maj. 

▪ PS er tovholder på nedbrydning af det gamle værk. Evt. ekstraudgifter aftales med PBC. 

▪ Overdragelse af nyt værk planlagt til uge 22 (31. maj – 4. juni) 

▪ Termofotografering af eltavler nyt værk: AM / BV 

▪ 3 brandhaner bør beholdes i Rinkenæs. Heriblandt den på Dalsmark. 

▪ Træsko indkøbes af alle på Gråsten Trælast. Tovholder: PBC. 

 
GJ 


