Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune
Stiftet 17.05.2011
_________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.11.2018
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

:

Jens Gammelgaard

Dagsordenspunkt

1. Protokol

2. Gensidig orientering

Mødereferat

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde den 12.09.2018
Leif – Kostræde Ny VV: I gang med udskiftning til elektroniske målere.
Mangler ca. 300. Vordingborg Forsyning (VF) sørger for
datahjemtagning og afregning (når VF er klar). Der er ikke udarbejdet
en skriftlig aftale herom med VF endnu. I uge 48 skiftes der styring på
vandværket – Xergi’s scadasystem der passer til Windows 10.
Thorben – Svinø Strand VV: Også i gang med udskift til elektroniske
målere.
Jan – Ørslev VV: Også målerskift
Karen: Proces – nyt vandværk på Møn og sammenlægning med 4
mindre vandværker. Udskiftning til elektroniske målere.

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:

12 er sløjfet pr. 14.11.2018
11 er i udbud
1 er på venteliste.

4. Økonomi og regnskab

Sløjfningsrunde 18: Jacob Bovin, som købte Morsø Brøndborerfirma,
har sløjfet de 2 brønde, der lå på hans egen ejendom.
Sløjfningsrunde 19: Leif var rundt og kikke på dem og bad bedt SEG
Miljø v/ Benny om at give tilbud på sløjfningerne (10 i alt). Alle er sløjfet
nu.
Sløjfningsrunde 20: SEG Miljø er bedt om at komme med tilbud. 11 stk.
De skulle gerne nå at blive sløjfet i år.
1 er på venteliste.

394.600 kr. indestående – og der er pt. ingen ikke bogførte fakturaer.
Der forventes kun udgift til div. Bestyrelses-honorarer.
Dvs. at der er ca. 350.000 kr. inkl. moms tilbage til sløjfning af brønde
og boringer.
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Dagsordenspunkt

Mødereferat
Vi har betalt 78.000 kr. i moms.

5. Sager til behandling

a) Gennemgang af vedtægter: Formålsparagrafen skal laves om således
at den kommer til at omhandle sløjfning af brønde og boringer.
Der skal også ændre på formuleringen omkring startkapital og
indmeldelsesgebyr, idet startkapital ikke længere er aktuel – men kun
et indmeldelsesgebyr.
Det er vigtigt at afsnit om ingen belåning af samarbejdets aktiver mm
bibeholdes.
b) Forretningsorden
c) Formanden for Mågevejens VV (udpumpet vandmængde ca. 1500
m3) er blevet kontaktet af Vordingborg Kommune (Hanne Jørgensen)
og opfordret til at melde sig ind i Grundvandssamarbejdet med
baggrund i at de har konstateret en ubenyttet boring ved det gamle
Marinecenter som kommunen ønsker sløjfet.

6. Næste møde

a) Næste møde: Onsdag den 09.01.2019 kl. 14.00 på Brovejen 10.
+ onsdag den 06.02.2019 kl. 14.00 på Brovejen 10.

b) Fastsættelse af dato for generalforsamling; Tirsdag den 26.02.2019 kl.
19.00 – på Brovejen 10

7. Eventuelt.

Karen orienterede kort om møde med kommunen om den kommende
revision af indsatsplanerne. Alle vandværker vil blive indkaldt til et
orienteringsmøde herom – sandsynligvis i december måned.
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