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1. Siden sidst  
 
Projektet med Contech kører rimeligt, men med nogle forsinkelser. Der er aftalt en-
delig afleveringsforretning, ligesom der er aftalt den kompensation, værket får ved 
den forsinkede aflevering grundet de i aftalen indførte dagbøder- 
 
Efter forhandling med Contech får værket en kompensation på lidt over 100.000 kr.  
 
Der er ryddet nogenlunde op i databasen, men der mangler en del endnu. Udover 
problemer med adresser m.m. viser det sig nu, at der er en række afregningspro-
blemer, som skyldes forkert håndtering af indtastningerne udført af den tidligere 
driftsleder. Dette medfører også en række udestående, som der skal tages fat i.  
 
Der er indgået en aftale med Ordruplund om håndtering af edb og driften af samme 
på vores fælles server.  
 
Værket får muligvis et par erstatningssager grundet, at den tidligere driftsleder ikke 
har overholdt de aftaler, der er truffet med medlemmerne. Der afventes i en konkret 
sag en syns- og skønsvurdering.  
 
 
2. Den tidligere driftsleder Erik Frederiksen 
Der er uenighed mellem bestyrelsen og den tidligere driftsleder mht. at han ønsker 
penge for ikke afholdt ferie. Der er enighed i bestyrelsen om, at han har afholdt sin 
ferie og ikke skal have yderligere betaling for dette. 
 
Hvis der kommer en sag ud af denne diskussion, vil den blive ført til vejs ende, dvs. 
bestyrelsen er enige om at tage en evt. retssag. 
 
 
3. Budget 
Der var enighed om det udsendte budget, som udleveres på generalforsamlingen.  
 



 

 
4. Generalforsamling 
Det blev aftalt, at OZ udarbejder udkast til beretning og udsender til bestyrelsen se-
nest fredag den 20. juli.  
 
Det aftaltes, at bestyrelsen foreslår Skipper som dirigent, samt at ME hjælper Kirsten 
Jepsen med afkrydsning og udlevering af stemmesedler. Der trækkes en liste fra 
databasen med forbrugsadresser og navne.  
 
 
5. Godtgørelse 
Efter en grundig diskussion om skattemæssig godtgørelse blev det besluttet, at der 
iflg. reglerne (skatteregler) kan udbetales 2000 kr. uden dokumentation, men de 
1200 kr. der også er tilladelse til iflg. SKAT kun udbetales efter dokumentation. 
 
 
6. Eventuelt 
Intet 
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