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Referat fra bestyrelsesmøde den 18.09.2017
Deltagere

:

Leif Nygaard (Kostræde vv., formand), Boye Jensen (Sndvig vv. ,næstformand), Thorben
Munck Svinø Strand vv, kasserer), Karen Eiken Jensen (Vordingborg Forsyning,
best.medlem/sekretær), Jan Baltzer Hansen (Ørslev vv., best.medlem), Finn Jensen
Langebæk vv.,(suppl), Gunner Hemmingsen (Kohave Rone Klint vv., suppl).

Afbud/fraværende

:

Finn Jensen

Dagsordenspunkt

Mødereferat

1. Protokol

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde (konstituering den
27.02.2017) + 07.02.2017 (før generalforsamlingen).

2. Gensidig orientering

Finn Jensen, Langebæk vandværk erlangtids-sygemeldt. Det forventes
ikke at Finn kommer tilbage i fuld vigør lige med det samme. Der sendes
en hilsen på foreningens vegne.
Kohave Roneklint vv fusionerer i løbet af året med Bønsvig Stavreby
vandværk, som ikke er medlem af samarbejdet. Gunner Hemmingsen
kan derfor ikke fortsætter ikke som bestyrelsesmedlem (med mindre
han vælges til deres bestyrelse – og det ønsker Gunner ikke).
Vi mangler derfor 2 nye suppleanter. Vi må klare os indtil
generalforsomlingen 2018
Vi mangler desuden en revisor. Annette Gertsen, Kastrup – Neder
Vindinge Vandværk, må træde ind i stedet for. Thorben giver besked til
Annette.
På valg til næste år er Leif og Boye

3. Sløjfninger, brøndborer
mm

2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

17 stk
35 stk.
36 stk.
24 stk.
28 stk. (143 i alt)
8 stk + 14 på venteliste + 2 aflyste

Leif gennemgik liste 16 og 17. Der er problemer med Nysted
Brøndborer v/ Jacob Rankenberg. Han har ikke været så nem at få fat i
og der er usikkerhed omkring nogle sløjfninger. Bl.a. har han skrevet at
han har sløjfet en brønd på Lusmosevej 33, men den er ikke sløjfet !
Der har også været problemer med manglende efterfyldninger.
Sløjfningen af Lusmosevej 33 er indberettet til GEUS, hvilket vi har et
problem med. Vi ved ikke om der er sløjfet en anden brønd i stedet for.
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Dagsordenspunkt

Mødereferat
Jan B kontrollerer de af Vordingborg Kommunens brønde/boringer, der
ikke er sløjfet endnu.
Nysted Brøndborer (Jacob) ønsker ikke at fortsætte samarbejdet. Vi skal
derfor have fundet en anden brøndborer.
Leif bekræfter Jacobs ønske om at udtræde af samarbejdet.
Leif har set de gamle tilbud igennem og kontrolleret markedet.
Vi spørger SEG Miljø og Arkil Miljø Teknik om nye tilbud. Leif sender ud.

4. Økonomi og regnskab

Medlemmer pr. 01.01.2017: 21

Thorben oplyste at kassebeholdningen pr. 19.09.2017 er på kr. 267.129
Thorben vurderer at de 225.000 kr. kan afsættes til sløjfninger (incl.
moms).

5. Næste møde

Næste møde er ikke planlagt endnu. Der findes en dato, når vi har
modtaget bud fra de 2 brøndborerfirmaer.

6. Eventuelt.

Ansøgningsskemaet lægges også ind som word-dokument (med
skrivebeskyttede felter – Karen laver en beskyttet version).
Vi havde en lille snak om elektroniske vandmålere og indhentning af
data via elmåleren mm.
Kontrol for chloridazon kort vendt. Der er kun få vandværker i
kommunen (iflg Vordingborg Kommune), der har kontrolleret indtil
videre, heri blandt Vordingborg Forsyning.
Kommunen har ikke meldt noget specielt ud om kontrollen for
chloridazon, der i øvrigt fremadrettet gøres til en del af den faste
kontrol.
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