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Vedr. : Referat fra bestyrelsesmødet den 06.01.2015 

Deltagere : Leif Nygaard (formand), Thorben Munck (kasserer), Karen Eiken (sekretær), 
Renny Madsen (best.medlem), Finn Jensen (suppl.), Jan Baltzer (suppl). 

Afbud/fraværende :  Boye Jensen (næstformand). 

    

Dagsordenspunkt 

 

Mødereferat 

1. Protokol Referat fra sidste møde gennemgået. Ingen bemærkninger. Refera-
ter sendes fremover som pdf. 

2. Gensidig orientering 

 

Ingen sløjfninger siden sidste møde. Der er sløjfet ialt 36 brøn-
de/boringer i 2014.  

I 2012 og 2013 blev der sløjfet 51 tilsammen. Dette giver rt total på 
ialt 87 sløjfninger siden starten i 2012. 

Liste over sløjfningerne i 2014 udleveret. Tilbudsprisen i listen er og-
så den reelle pris. Gennemsnitsprisen ligger på 10.500 kr. pr. sløjf-
ning. 

På venteliste står der nu 12 ejendomme, som udgør sløjfningsrunde 
10. 

3. Økonomi og regnskab Aktuelle kassebeholdning: ca. 23.000 kr.  

Der kan først opkræves kontingent når de tilsluttede vandværkers 
oppumpede vandmængder er indberettet. 

Regnskabet er sendt til revisor. 

Der ændres ikke i handleplanen. 

4. Sager til behandling 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling er aftalt til torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30 
i gl. Medborgerhus/Kirkeskoven. Leif sender indkaldelse ud til alle 
medlemsvandværker.  

Sammen med indkaldelsen, opfordes alle vandværker til at indberet-
te de oppumpede vandmængder til Thorben  eller til Leif til brug for 
beregning af medlemskontingent. 

Thorben og  Renny  genopstiller. Renny´s forsættelse afhænger ef-
terfølgende af udfaldet af den nye bestyrelsessammensætning i det 
nye samlede vandværk for Klintholm og Magleby. Renny stiller op til 
deres bestyrelse på deres generalforsamling. Såfremt Renny ikke 
vælges ind i vandværkets bestyrelse, træder en suppleant ind i ste-
det for i Grundvandssamarbejdets bestyrelse. 
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Dagsordenspunkt 

 

Mødereferat 

Leif laver beretning, som udsendes senest 14 dage før generalfor-
samlingen (Leif er på ferie i uge 6). 

Karen bestiller Medborgerhuset (er bestilt den 07.01.2015 – der 
sendes bekræftende mail til Leif). 

Kontingentet er 15 øre/m3 (var nedsat i 2014 til 10 øre). Der op-
pumpes ca. 2 mill m3 i alt = ca. 300.000 kr. til div. opgaver i 2015. 

 

5. Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 10.02.2015 kl. 14.00 hos Vordingborg Forsyning. 

 

6. Eventuelt. Intet 

 


