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Referat fra bestyrelsesmødet i Femø Vandværk, lør. 11.6.22 

 

 

1) Bestyrelsen konstituerer sig således: 

Formand: Hans Jakob Varming 

Næstformand: Flemming Bech 

Sekretær: Svend Aage Christensen 

og i bestyrelsen sidder Søren Banke, Michael W. Christiansen 

1. suppleant og revisor: Gregers Frank 

2. suppleant: Pia Køppen 

2) efter hukommelse: 

- vi har besluttet at udmelde vandværket fra Vandværkernes EDB  pr. 31.12.22  , det er for dyrt og for 

besværligt, og en forudsætning for at Dorthe kan/vil fungere som kasserer. 

Palle og Dorthe går videre med at få det bragt i stand 

- vi bør afmelde thetrys systemet, det bliver ikke brugt, og kan klares med en opdateret protokol til 

afkrydsning i pumpehuset i stedet for ! 

Laver du sådan en protekol til os Palle ?! 

-der var en edb ting mere som vi også kunne undvære ! 

-system for prøvetagning, vedligeholdelse m.m., også en protokol ?? 

- Palle går videre med ny tank, nyt pumpehus, lad os få 2 sammenlignelige tilbud når tid er ! 

- Husk at informere hele bestyrelsen i god tid via mail eller sms, når der er bestyrelsesmøde og nye tiltag ! 

Og husk at lægge referater ud på Femøs hjemmeside ! 

- 110 års jubilæum 6.10.22  Det skal da fejres !? 

- Næste møde: om et par måneder, vi ser lige tiden an, afventer hvad der ”kommer i støbeskeen” ! 

PS: Det var en rigtig god generalforsamling, godt ledet, gode indlæg, godt fremmøde, gode fremadrettede 

beslutninger, go` traktement, det koncept skal vi helt sikkert holde fast ved ! 

Så dejligt at vi har fået et samarbejde med Palle og Dorthe, det er en stor gevinst for bestyrelsen og for øen ! 

 

 

Referat: svend aage christensen 
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