26. april 2012

Vedr.

Vordingborg

: Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 9

Deltagere :

Leif, Thorben, Renny (afbud), Kristian, Boye, Finn, Poul
26. april 2012

Dagsordenspunkt

Mødereferat

1. Protokol

Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Orientering

Der er pt. Modtaget 4 henvendelser om boringer og
sløjfning.

3. Økonomi og regnskab
- Orientering fra Thorben
-

Thorben meddeler at der er sendt opkrævning ud for
betaling i 2012 baseret på 2011 oppumpet mængde. Der
opkræves 15 øre pr. m3, 2.257.000 m3. Et enkelt vandværk
er opkrævet 10 øre fordi det er første gang de betaler.

4. Sager til behandling
- Hvordan henvendelser vedr.
ansøgning om sløjfning af
brønde håndteres (jf. mail fra
Kristian)
- Ansøgnings- og
registreringsskema,
- Udbud af sløjfning, jeg
vedlægger det som Ringsted
har brugt
- Hvordan kommer vi videre
- Modtagne ansøgninger

Enighed om at foldere bør være tilgængelige på offenltige
steder som bibliotek, rådhus, teknisk forvaltning osv. KS
tager foldere med til vandgruppen i VK og spørger om de vil
hjælpe med at lægge dem på relevante offentlige
adresser/institutioner.
Enighed om at VF ved Karen fortsætter arbejdet med at tage
imod henvendelser om sløjfninger og registrere disse
henvendelser. Karen sender cc til leif og kristian når hun
emailer om sager med grundvandssamarbejdet. Ved
henvendelsen tager Karen kontakt til vandgruppen i
vordingborg og beder om at få kort udsnit der viser hvilket
indvindingsområde adressen vedrører. KS aftaler dette med
kommunen.
Viderestilles evt til Leif hvis nødvendigt. Sker via mail,
formand@kostræde-vandværk.dk, eller at leif får en mail om
at han skal ringe tilbage til den aktuelle borger.
Enighed om at mødes 30.5 til heldagsmøde hvor vi foretager
rundtur til boringer og afholder bestyrelsesmøde.
Forventning om at træffe beslutning om sløjfning efter
rundture og igangsætte indhentning af pris.
Forventning om at indgå aftale med brøndborer efter
bestyrelsesmøde i august.
Aktuelle brøndborere, Bødker (Holbæk), Næstved
Brøndborer samt flere.
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26. april 2012

Dagsordenspunkt

Vordingborg

Mødereferat

Leif laver et forslag til udbudsmateriale til næste møde
baseret på det materiale Ringsted har benyttet dog ikke med
indhentning af enhedspriser men med samlede priser på
lukning af den enkelte brønd.
Leif omdelte nyt forslag til registreringsskema, enighed om
enkelte tilretninger og at dette skema bruges fremover.
5. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag 30.5.

6. Eventuelt.

Leifs tlf. er 2967 5310
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