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Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 08-01-2014 
 
Deltagere : Leif, Kristian, Renny, Poul, Thorben, 
 
Afbud: Finn, Boye 
 

 
   8. januar 2014 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. Protokol Referatet fra sidste møde godkendt. 

2. Orientering 
 

Samlet antal sløjfninger er d.d. 52. stk. 
 
16 stk. i 2012 
36 stk. i 2103 
 
Forsyningen vil godt kunne plotte sløjfede boringer ind på et 
kort. Kommunen vil nok også kunne gøre det. 

 

3. Økonomi og regnskab 

-  
Årets resultat forventes at være på 243.500. 
Budget for 2014 er en indtægt på 211.000, udgifter på 
419.500, likvid beholdning på 243.312. forventet likvid 
beholdning ved udgangen af 2014: 34.812. 
Budgetændring i forhold til 2013, reduceret bidrag fra 0,15 
til 0,1. antal lukning af brønde: 30 stk. stigning i 
annonceudgifter fra 2.000 til 12.000. 
 
Enighed om at vi indstiller til generalforsamlingen en 
nedsættelse af taksten fra 0,15 til 0,10 kroner pr. m3 for året 
2014 så vi i den næste periode kan havet et lidt mindre 
budget set i lyset af det lave antal sløjfninger. Hvis behovet 
stiger er der enighed om at vi ønsker at hæve taksten igen. 

4. Sager til behandling 

-  
 
Leif arbejder fortsat på at tage kontakt til Tankegang. 
 
Kristian arbejder fortsat på at gå videre med filmklip. 
 
Renny, annonce i ”lokale reklamer” som uddeles i hele 
vordingborg hver 2. måned koster 3.000 for helsides 
annonce. 
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Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

Renny, annnonce i  reklameomslag, lokale (postdanmark; 
medrundt), kan fås på kommuneplan, renny har ikke kunnet 
få pris men prøver igen. 
 
Renny forsøger igen at få oplysninger fra kommunen med 
liste over boringer. 
 
Besluttet november 2013. 

Det koster 3.500 at udarbejde pressemeddelelse. Enighed 
om at vi igangsætter og sender til Præstøbladet, 
Sydsjællands tidende og Mønsbladet. Efterfølgende kan de 
være aktuelt at bringe annoncer og betale for dette i et eller 
flere lokale blade. Kristian undersøger pris for at få 
udarbejdet annonce. Leif tager kontakt til Tankegang og 
igangsætter arbejdet med pressemeddelelse. 
 
Boye og Renny indhenter priser på annoncer i Præstø bladet 
og i Mønsbladet. 
 
Renny undersøger hvad det koster at få  omdelt pjece 
sammen med øvrige reklamer. 
 
Kristian undersøger nærmere om pris for kort filmklip. 
 
Leif har ikke fået tilbagemeldinger fra kommunen på 
forespørgsel på flere sløjfninger. Renny forsøger igen hos 
kommunen at få udleveret listen med oplysninger. 

5. Næste bestyrelsesmøde Generalforsamling skal afholdes i februar og der skal 
indkaldes i januar måned, 6 uger før.  
14 dage før skal fremsendes beretning og dagsorden og 
bilag. 
Generalforsamling afholdes 25.2 kl. 19-21. Kristian 
reserverer tid i kirkeskoven. Indkaldelse med foreløbig 
dagsorden sendes den 14.1. Dagsorden og bilag 
(budgetforslag, handleplan og den skrevne beretning) 
fremsendes senest tirsdag 11.2. 
Regnskab fremsendes ikke men fremlægges på mødet.   
 
Leif skal lave forslag til beretning og forslag til handleplan. 
Leif sender det på mail til kommentering forud for 
fremsendelse den 11.2. 
 
Hvis ikke der kommer væsentlige forslag så mødes 
bestyrelsen ikke inden generalforsamlingen. 
 
Poul Erik er på valg i 2014, den ene revisor (Henrik Sander) 
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Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

er også på valg samt revisorsuppleant er på valg. 
 
Bestyrelsen foretager konstituering umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 

 

6. Eventuelt. Intet til eventuelt 

 


