Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune
Stiftet 17.05.2011
_________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.09.2019
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

3. Sløjfninger, status
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

17 stk
35 stk.
36 stk.
24 stk.
28 stk.
24 stk.
24 stk.

2019: 14 udført
3 ikke afsluttet
1 på venteliste

Mødereferat

(Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde).
Vordingborg Forsyning har renoveret forsyningsledningen fra
Frenderup vandværk til Stege vandværk. Gennemskylning er ikke
afsluttet endnu. Ny boring er under etablering ved Grønsundvej. Det
forventes at der lukkes vand ind på Møn Ny vandværk slutningen af
november 2019.
Ørslev vandværk skal have nye boringer samt der skal bygges et ”nyt”
vandværk i vandværket.
Magleby laver nødforsyningsledning til Sømarke + der er planer om
nødforsyning til Råbylille, samt om en ny boring.
Svinø Strand er i dialog med Svinø om fremtidigt samarbejde. Ingen
problemer med pesticider i Svinø Strands boringer. Samarbejde kan
reducere omkostningerne til drift + optimere driften af vandværker og
boringer.
Kostræde Ny Vandværk ingen problemer med pesticid eller andet. Der
skal findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer inden næste
generalforsamling. Erik” vandpasser” er ved at ”gå på pension” så Leif
har måtte tage over på mange opgaver.

Sløjfet 14 i år + 3 er igangsat. 1 er på venteliste.
Benny fra SEG Miljø vil ikke tage fat i de evt. vandinstallationer, der
findes i de brønde og boringer, som nedlægges.
Vi kan og vil heller ikke påtage os opgaven. Det er grundejeren selv, der
skal sørge for at omlægge evt. vandledninger, der er i brug. Leif gør
opmærksom på dette i forbindelse med besigtigelserne. Her opfordres
ejer til samtidigt at få fjerne evt. gamle vandværker nede i brønden.
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Dagsordenspunkt

Mødereferat

4. Økonomi og regnskab

268.000 kr. på kontoen. Der skal bruges 86.000 kr incl moms til
igangsatte opgaver. Så der er flere penge tilbage til flere sløjfninger.

5. Sager til behandling

Hjemmesiden: Den trænger i den grad til fornyelse. Leif har fået et
tilbud fra Grafik og Print på en ny side – 6.995 kr. ex moms for
opsætning i systemet Word Press. https://da.wordpress.org/
”Hjemmeside” gøres fremover til et fast dagsordenpunkt.
Vandgruppen har haft fat i Leif vedr. procedure mm i forbindelse med
effektuering af indsatsplanens bestemmelser. De vil gerne have os til
at hjælpe dem” - evt. med et eller 2 vandværker som prøveklud for
indgåelse af aftaler i forbindelse med beskyttelse af BNBO.
De påtænker at arrangere en form for workshop med Vandrådet,
Vandgruppen og os som deltagere - evt. sammen med en konsulent.
Vi ønsker ikke at påtage os opgaven. BNBO-områder er en sag imellem
kommunen, det berørte vandværk og grundejeren, hvor boringen
ligger.

6. Næste møde

Næste møde: Ikke fastlagt

7. Eventuelt.

Intet
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