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Referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.2018 

Deltagere : Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk (formand), Jan Baltzer Hansen, Ørslev Vandværk 

(næstformand), Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk (kasserer), Karen Eiken Jensen, 

Vordingborg Forsyning (sekretær), Jens Gammelgaard, Bønsvig Strand Vandværk 

(best.medlem), Keld Larsen, Magleby Vandværk (suppleant). 

Afbud/fraværende :  Thorben Munck, Keld Larsen 

    

Dagsordenspunkt Mødereferat 

1. Protokol Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20.06.2018 

2. Gensidig orientering 

 

Leif orienterede om Kostræde Ny Vandværks udskiftning til elektroniske 

målere med automatisk aflæsning via SEAS-NVE (Vordingborg Forsyning 

modellen). De forventer at være klar ca. nov. 2018. Pris ca. 550.000 kr. 

Der investeres også i ny styring til ca. 400.000 kr. 

 

Jens orienterede om Bønsvig Strand vandværk med knap 900 kunder, 

hvoraf en del af dem aflæses manuelt. Der er derfor også interesse for  

at komme med på den digitale løsning. 

 

Vordingborg  Forsyning er ved at omlægge vandledning på Masnedø på 

grund af bro-projektet. Forsyningen skal forsyne den kommende skurby 

til 3-400 personer med vand men ikke til betonfabrikken. Her har 

byggekonsortiet fået tilladelse til selv at indvinde det vand de skal 

bruge.   

 

Hestehave vandværk er nyt medlem med virkning fra 2018. 

3. Sløjfninger, status 

2012:   17 stk 

2013:   35 stk.   

2014:   36 stk. 

2015:   24 stk. 

2016:   28 stk.  

2017:   24 stk. 

167 i alt 

 

2018:   2 er sløjfet (Bovin – Morsø) 

Aftale om 10 sløjfninger (SEG) 

+ 4 på venteliste                  

 

Der har været indlæg i Sjællandske og Ugebladet – Præstø om 

sløjfninger. Det har givet nogle henvendelser men ikke ret mange. 

Jacob Bovin har sløjfe de 2 han fik tildelt (hans egne). SEG Miljø har fået 

i alt 10, som er sat i gang. Vi har modtaget pris på udførelse på de 9 = 

106.000 kr. Forventer ordrepris på ca. 116.000 kr. 

Der er pt 4 på venteliste + der kommer nok 2 til.  

Vi har fået henvendelse fra 2 kunder fra Råbylille vandværk og 1 fra 

Røstofte, der begge ikke er medlem af samarbejdet. Grundejerne er 

opfordret til at rettet henvendelse til deres vandværksbestyrelser, men 

Leif vil også gerne tage kontakt til dem. 
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Dagsordenspunkt Mødereferat 

4. Økonomi og regnskab Økonomien er god – beholdninger pr. 01.09.2018 er på kr. 372.000,- 

Leif/Thorben – hvad er det rigtige tal ?  Dertil kommer indbetaling fra 

Hestehave vandværk. 

5. Sager til behandling 

 

Gennemgang af vedtægterne med henblik på ændringer tages op på 

næste møde. Leif’s forslag til rettelser sendes med ud sammen med 

referatet. 

For god ordens skyld, udsendes der fremadrettet indkaldes til møde – 

selv om der er inviteret via Outlook. 

6. Næste møde Næste møde:  Onsdag den 07.11.2018 hos Vordingborg Forsyning, 

Brovejen 10 

7. Eventuelt. Intet 

 


