
Referat af bestyrelsesmøde i Sorring Vandværk 
a.m.b.a. den 3 marts kl. 19,30 på møllebakkens 
mødelokaler 

På mødet deltog: Mogens – Anders – Jørgen – Henrik 
– Thomas 

Karsten Kom senere 

Vi holdte for førstegang vores bestyrelse møde på møllebakkens nye 
lokaler  

Referat fra sidste gang blev gennemgået og der var ingen bemærkninger 
til dette   

Div. betalinger og bevægelser på div bankkontoer blev gennemgået og 
der var ingen bemærkninger til dette. 

Mogens har fået lavet et bevilliget overtræk for at kunne betale alle 
regninger til tider ved vores byggeri på møllebakken, det var meget 
billiger end at skulle lave et nyt lån, da der kun var tale om kort tid hvor 
der var overtræk på kontoen. 

Silkeborg kommune har godkendt vores takstblad og Henrik retter det på 
vores hjemmeside 

vandværket skylder nogle forbruger et lille beløb og de er blevet 
kontaktet 2 gange om tilbage førelse af dette, men de har ikke meldt 
tilbage så bestyrelsen og revisor er blevet enig om at fører disse beløb ind 
i regnskabet som en indtægt og ikke vil bruge mere tid på dette  

udgifterne til at komme af med slam fra slam bassin er steget til det 
dobbelt 



Mogens vil se på om der kan gøres noget så vores ejendomsskat ikke er så 
høj 

Anders og Henrik har fået lavet nogle forslag til nyt vandværkslogo som 
skal monteres på det nye bygger på møllebakken, de blev drøftet og der 
blev valgt det som vil passe bedst og de bestiller det valgte 

Div. byggekontoer blev gennem gået og det ser meget fint ud og det er 
blevet en smule billiger end bugtet  

Vores generalforsamling blev drøftet og som det ser ud nu bliver det 
svært at holde det ifølge Corona, Mogens vil sætte et skriv i miniavisen 
om dette ellers vil det blive sendt ud pr. Sms 

Næste møde er d. 27 april 2021 KL 19,30 på møllebakken 

Referat skrevet af Thomas Nielsen 

 

 

    

 

 

 

 


