Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune
________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2015
Deltagere

:

Leif Nygaard (formand), Thorben Munck (kasserer), Karen Eiken (sekretær), Finn Jensen
(suppl.).

Afbud/fraværende

:

Jan Baltzer Hansen (best.medlem), Boye Jensen (næstformand),

Dagsordenspunkt

Mødereferat

1. Protokol

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

2. Gensidig orientering

Thorben; Svinø vandværk har overtaget forsyningen for Mosens
vandværk og vandværket nedlægges fra nytår.
Leif: Status på sløjfning af brønde: Oprindeligt 18 på sløjfningsrunde 10.
1 kunne ikke finde sin brønd (Næstvedvej 229) og en havde selv sørget
for sløjfningen. Dermed blev der sløjfet 16 på runde 10. På runde 11 er
der sløjfet 5 brønde. I alt 17 sløjfede brønde i 2015 indtil nu.
Dyreste – Lindevej 1 i Præstø, lå nede i en kælder. Kostede 24.000 kr.
Billigste – Langebæk Gade 44, kostede 5.000 kr.
Der er 2 ansøgninger, som er sendt videre til brøndboreren og muligvis
er en på vej fra Beldringevej (Faksinge vandværk).

3. Økonomi og regnskab

Thorben opfordrede til at få gennemført sløjfningerne på de sidste 2 (+1)
ansøgninger, således at vi i indeværende år kan få brugt de penge, der er
afsat til formålet.

4. Sager til behandling

Generalforsamling i slutningen af februar 2016. Leif og Boye er på valg.
Der skal sandsynligvis findes en afløser for Boye. Det vil være godt hvis
der kunne findes en repræsentant fra en af de mønske vandværker.
Gunnar fra Roneklint Vandværk kunne også være et emne.
Dato for generalforsamling: 24.02.2016 kl. 19.00. Karen bestiller
medborgerhuset.
Endelig dagsorden skal udsendes senest 14 dage før – dvs senest
10.02.2016 – sammen med beretningen. Regnskabet bør være klar til
den 5. februar 2016
Foreløbig dagsorden udsendes 11-12. januar 2016 (skal være sendt ud til
medlemmerne senest den 13.01.2016).
Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal handleplan og regnskab
medsendes.
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Dagsordenspunkt

5. Næste møde

Mødereferat

Mandag den 8. februar 2016 kl. 14.00 hos Vordingborg Forsyning – bla.
med underskrift af regnskaber.

6. Eventuelt.
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