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Referat fra bestyrelsesmøde den 20.06.2018 
Deltagere : Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk (formand), Jan Baltzer Hansen, Ørslev Vandværk 

(næstformand), Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk (kasserer), Karen Eiken Jensen, 
Vordingborg Forsyning (sekretær), Jens Gammelgaard, Bønsvig Strand Vandværk 
(best.medlem), Keld Larsen, Magleby Vandværk (suppleant). 

Afbud/fraværende :   

    

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1. Protokol Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde den 07.02.2018  (eller 
til referatet fra generalforsamling den 05.04.2018). 

 

2. Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand:            Leif Nygård, Kostræde Ny Vandværk 

Næstformand:   Jan Baltzer Hansen, Ørslev vandværk 

Kasserer:             Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk 

Sekretær:            Karen Eiken Jensen, Vordingborg Forsyning 

Best.medlem:     Jens Gammelgaard, Bønsvig Strand Vandværk  

3. Gensidig orientering 

 

Almindelig snak om problemer med at få indvindingstilladelser. 
Vordingborg Kommune er bl.a. (for) meget opmærksomme på at der 
ikke trækkes for hårdt på de enkelte boringer. 
Udskiftning til elektroniske målere: Kostræde Ny Vandværk kobler sig 
på Vordingborg Forsynings hjemtagningssystem – og skifter dermed til 
Kamstrup-målere – i løbet af efteråret. 
Snak om hvilke rykker-procedurer, de enkelte vandværker bruger. De 
fleste bruger 2 skriftlige rykkere, hvor der oplyses om konsekvens om 
lukning ved manglende betaling. 
 

4. Sløjfninger, status 

2012:   17 stk 
2013:   35 stk.   
2014:   36 stk. 
2015:   24 stk. 
2016:   28 stk.  
2017:   24 stk. 
167 i alt 
2018:     9 på venteliste                  

 

Der efterlyses nye ansøgninger om sløjfninger. 

Vores brøndborer Jacob Bovin, som overtog Nysted Brøndborerfirma, 
har ikke været god til at følge op på manglende retableringer og 
færdiggørelse af igangsatte sløjfninger (nogle har været hængepartier 
fra Nysted Brøndborerfirmas tid).  

Der er også lidt usikkerhed omkring sløjfningerne udføres 100 % 
korrekt. Vi skal evt. lave nogle stikprøvekontroller. 

Leif laver en ny liste til Jacob Bovin med hans egne 2 ejendomme fra 
ventelisten, som han får lov til at sløjfe – samt en anden liste til SEG 
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Dagsordenspunkt Mødereferat 

Miljø med resten på ventelisten (7 stk.), som de kan komme med bud 
på. 

Leif tager er tur rundt og registrerer brøndenes udformning. Data over 
boringerne trækkes via GEUS og boreprofilerne. 

5. Økonomi og regnskab Regnskabet skal underskrives af ordstyren fra generalforsamlingen (Ole 
Sørensen, Skibinge vv.). Thorben tager kontakt til Ole. 

Der er stort set ikke brugt nogle penge i år – så beholdningen er pt på. 
492.804 kr.  

6. Sager til behandling 

 

Vedtægterne bør revideres. Oplæg klar inden næste generalforsamling. 
Bl.a. skal der ses på antallet af suppleanter og formuleringen af hvordan 
årets medlemsbidrag opkræves (baseret på sidste års oppumpede 
vandmængder). 

Det skal undersøges om Grundvandssamarbejdet er omfattet af 
persondataforordningen og om forordningen skal indarbejdes i 
vedtægterne. 

Forretningsordenen skal også gennemgås.  

Alle kikker vedtægterne – og forretningsordenen igennem til næste 
møde. Karen mailer et eksemplar sammen med referatet. 

Ny hjemmeside – eller en opdatering overvejes. Jens spørger sin søn, 
der ved noget om det. Karen tager over på den nuværende – Leif 
sender vejledning og login. 

 

7. Næste møde Næste møde: Onsdag den 12. september 2018, kl. 14.00 på Brovejen 
10. 

 

8. Eventuelt. Intet 

 


