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Referat  
Bestyrelsesmøde den 2.2.2016 
 
Sted : Hvinkærgaard 
Deltagere: Steen, Evald, Jan, William (ref.) 
Fraværende: Andreas 
 
Mødet var foranlediget af diverse skriverier mellem Andreas og William i forbindelse med 
opsætning hegn og renovering ”elhytte”. Andreas havde DESVÆRRE ikke reageret på 
indkaldelsen, og havde ikke mulighed for at deltage. 
 
Dagsorden 
William forslog at man udover de to punkter om hegn og renovering elhytte, også 
gennemgik  
Økonomi,  
Generalforsamling  
Samt div. Orientering 
 
Hegn 
William gennemgik handlingsforløbet. 

1. Indhentning af tilbud 
2. Udsendelse af tilbud til bestyrelsen 
3. Andreas havde ønske om anden hegnstype og højde end det fremsatte tilbud. 
4. William og Andreas aftaler at Andreas overtager sagen, og dermed udbeder sig et 

tilbud på den ønskede hegnstype. 
5. Andreas modtager trods rykker hos PODA ingen tilbud. 
6. PODA påbegynder uden accept af tilbud opsætning af hegn i f.h.t det oprindelige 

tilbud. 
7. William inspicerer under etableringen hegnet, men har ingen fornemmelse af om 

det er den hegnstype som Andreas ønsker, og godkender derfor en løsning af 
etableringen, som er nødvendiggjort for at pælene kan stå fast. (Jernstivere) 

8. Andreas hjemsender arbejdsholdet, og udvirker at den ønskede hegnstype 
etableres. William accepterer hjemsendelsen og etableringen af den ændrede 
hegnstype, under forudsætning af at tilbudsprisen ikke overskrides. 

9. Poda fremsender faktura i h.t. tilbud hertil ekstra omkostninger for nedtagning af det 
opsatte hegn, samt en godkednt ekstraomkostning på 800,- kr. for etablering af 
strøm omkring hegnet. I alt 34.310,- kr. excl. moms. 

10. William indbetaler 25.000,- kr. plus moms 29.450,- kr. til PODA. Det mindre beløb i 
forhold til tilbud, skyldes ekstraomkostninger for el-arbejde overrevet kabel, 
fjernelse af stolper tilhørende Andreas. 

Bestyrelsen besluttede at William og Andreas tager et møde med PODA for endelig 
afklaring af sagen. 
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Renovering Elhytte 
Bestyrelsen har tidligere ønsket at el-hytten blev renoveret. William indhenter overslag hos 
”De to tvillinger” ca. 7.500,- kr. plus moms for en tagløsning med udskiftning af spær samt 
eternitbølgeplader. 
Håndværkerne havde meddelt at det ville være den bedste løsning og langt den billigste 
løsning. 
William orienterer bestyrelsen og projektet, hvortil Andreas indvender at han har tilbudt et 
gratis parti teglsten, som han mener holder bedre og er kønnere. 
William vil ikke godkende denne løsning, dels efter råd fra håndværkere, dels fordi det er 
en dyrere løsning. 
Bestyrelsen beslutter at takke Andreas for tilbuddet om de gratis teglsten, og udbeder sig 
via Andreas om et tilbud på en samlet pris for en løsning med teglsten med en rejsning 
som nødvendiggøres af teglstensløsningen. Under forudsætning af at projektet ikke 
overskrider omkostninger ved løsningen med bølgetag, kan bestyrelsen godkende en 
teglstensløsning. 
 
Økonomi  
William omdelte regnskabsoversigt, udvisende et underskud på 8.801,- kr. mod et 
budgetteret underskud på 3.200,- (meromkostninger rep. og vedligehold). 
 
Forslag til nyt takstblad indeholdende en stigning på tilslutningsafgift, men ellers uændret i 
forhold til tidligere. 
 
Generalforsamling 
Afholdes i fællesskab med Bylauget, den 17. marts 2016 
Evald meddeler hvem der er på valg. 
 
Diverse 
William har ansøgt kommunen om nedsættelse af omfanget af vandanalyser. 
Orientering om tilslutning til Rebild kommunes fælles regulativ. 
korrespondance med foreningen Danske Vandværker vedr.: ”lovpligtig ansvarsforsikring” 
 
Mødet slut: Evald og Steen vandt… knebent.  


