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Referat fra bestyrelsesmøde den 13. maj 2015 
Deltagere : Leif Nygaard (formand), Thorben Munck (kasserer), Karen Eiken Jensen 

(best.medlem/sekretær), (best.medlem), Finn Jensen (suppl.), Jan Baltzer (suppl – 
fremover alm. bestyrelsesmedlem). 

Afbud/fraværende :  Boye Jensen (næstformand). 

    

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1. Konstituering Jan Baltzer træder ind i bestyrelsen i stedet for Renny Madsen (Renny 
blev ikke valgt ind i Magleby Vandværks bestyrelse). Finn Jensen er 
dermed eneste suppleant. 

2. Protokol Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde  

3. Gensidig orientering 

 

Der er ”Åbent hus” i Kostræde Ny vandværk den 12.07.2015. 

4. Økonomi og regnskab Saldo pt 56.524 kr. 

Efter indbetaling af kontingenter den 20.05.2015, forventes saldo at 
være 313.040 kr. 

 

5. Sager til behandling 

 

Sløjfninger i 2015: 

Leif får tilbud på de 17 ansøgninger, der mangler en pris på. Hvis 
tilbudet er ok, igangsættes sløjfningerne. Der er i alt 18 på venteliste 
(liste 10). 

Næste møde kunne evt. kombineres med at overvære en sløjfning. 

Flere midler: 

Der blev drøftet muligheder for at skaffe yderligere midler til sløjfninger 
via fx LAG-midler, fonde mm. LAG er kun til lokal udvikling, så dette er 
ikke en mulighed. Der er formodentligt ikke penge nok i år til alle 
ansøgninger. 

Angående EU-fonde/støttemuligheder, så er det stort set kun 
foreninger, der er globale, der får støtte herfra.  

Kommunal støtte kunne også være en mulighed – 
grundvandssamarbejdet udfører trods alt en opgave, der er af 
væsentlig kommunal interesse.  

Aftalt at Vordingborg Kommune anmodes om/opfordres til at bidrage 
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Dagsordenspunkt Mødereferat 

med fx 10 % af beløbet der anvendes til sløjfningerne. Leif tager 
kontakt. 

Kommunale henvisninger: 

Vordingborg Kommunes procedure med ”bare” at henvise til 
Grundvandssamarbejdet – som dem der bare sørger for nærmest alle 
sløjfninger, blev drøftet.  

Leif tager kontakt til Vordingborg Kommune for at sikre at kommunen 
kun henviser grundejere, der har ejendom inden for et af 
medlemmernes forsyningsområder.  

Flere medlemmer: 

Det blev drøftet hvordan vi kan skaffe flere medlemmer. Der kan fortsat 
opordres til medlemskab på møderne i Vandværksforeningen mm. Vi 
afventer Vordingborg Kommunes tilbagemelding ang. kommunalt 
tilskud. 

 

6. Næste møde Næste møde ikke fastlagt endnu. Kombineres evt. med en sløjfning. 

 

7. Eventuelt. Intet 

 


