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Referat fra bestyrelsesmøde den 07.02.2018 
Deltagere : Leif Nygaard (formand), Boye Jensen (næstformand), Thorben Munck (kasserer), Karen 

Eiken Jensen (best.medlem/sekretær), Jan Baltzer Hansen (best.medlem),  Finn Jensen  
(suppl), Gunner Hemmingsen (suppl). 

Afbud/fraværende :  Finn Jensen, Gunner Hemmingsen 

    

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1. Protokol Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde (den 18.09.2017) 

2. Gensidig orientering 

 

Karen orienterede om status for nyt vandværk på Møn. 

Vordingborg Forsyning deltager på Vordingborg Messen den 17-
18.02.2018. 

Invitation fra Hillerød til at holde et foredrag om vores stiftelse af 
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune. Leif deltager, men 
ikke med så langt et indlæg som der er lagt op til. 

Thorben informerede om at deres vandværk havde fået en bøde på 
1.500 kr. for ikke at have oplyst at de har aflønnet personale. 

3. Sløjfninger, status 

X      :    3  stk. 
2012:   17 stk. 
2013:   35 stk.   
2014:   36 stk. 
2015:   24 stk. 
2016:   28 stk. 
2017:   24 stk.                        

I alt:   167 stk. 

Oversigt over sløjfede brønde og boringer gennemgået. Vi har pt. 7 på 
venteliste + der mangler at blive udført nogle af de sidste 2017 
ansøgninger 

Vi drøftede opkrævning af medlemsgebyr for Vordingborg Kaserne og 
Kohaven Rone Klint Vandværk, der begge tidligere har meddelt at deres 
vandværker skal nedlægges (Kohaven Rone Klint tilsluttes Bønsvig 
vandværk, Vordingborg Kaserne er i forvejen tilsluttet Vordingborg 
Forsyning). 

Vores vedtægter er lidt uklare i forhold til at prisen for årets 
medlemskab baseres på det forrige års oppumpede vandmængder. Det 
overvejes om vedtægterne skal revideres. 

4. Økonomi og regnskab 
Medlemmer pr. 01.01.2018:  21 

Godkendelse af 

 Regnskab med budget 

 Den skrevne beretning 

 Handleplan  

Revisionsprotokollat og Årsrapport underskrevet af 
bestyrelsesmedlemmerne således at de er klar til den kommende 
generalforsamling 
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Dagsordenspunkt Mødereferat 

  

5. Sager til behandling 

 

Kommende generalforsamling er den 28.02.2018 kl. 19.00 – Brovejen 
10. Leif har mailet indkaldelsen til medlemmerne den 15.01.2018. 

6. Næste møde Næste møde er ikke planlagt endnu. 

 

7. Eventuelt. Ingen har fået nye prøveudtagningsplaner. 

 


