
Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 8.1.2013 

 
Deltagere : Leif, Kristian, Renny, Finn, Thorben 
Afbud:    Poul Erik, Boye, 
 

 
   8. januar 2013 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. Protokol 

 

Der har ikke været nogen bemærkninger til referat fra forrige 
møde. 
 

 

2. Orientering 
- Status for sløjfning 

Vi har modtaget dokumentation for arbejdets udførelse. 16 
sløjfninger. 
Vi har modtaget faktura for udført arbejde, i henhold til tilbud. Vi har 
betalt for udført arbejde. 
 
Vi har modtaget liste fra VK med mulige yderligere sløjfninger. 
 
Leif har på baggrund af listen fra VK bedt om pris på sløjfning på 3 
yderligere boringer og forventer at udvide med yderligere 6-8 
boringer/brønde. 
 
Enighed om at hvis vi modtager ansøgninger om brønde/boringer 
som er delvist opfyldte så udføre vi ikke en sløjfning. I stedet 
meddeler vi VK at vi har modtaget oplysninger om en delvist 
opfyldt/sløjfet brønd/boring og foretager os derudover ikke 
yderligere. 

3. Økonomi og regnskab 

-  

Budgettet for sløjfninger i 2012 er ikke opbrugt. 
I dag har vi på bankkonto stående 298 t.kr. Skyldige 
omkostninger, ca.35. t.kr 
 
Budget 2013, vi regner med et fald i vandforbruget til 
2.100.000. dermed indtægt på ca. 320.000. 
Vi reducerer administrationsomkostninger til 30.000 
I henhold til tilbud anvendt i 2012 budgetterer vi med ca. 
10.000 pr. sløjfning. Vi forventer ca. 35 sløjfninger i 2013. 
 

4. Sager til behandling 

- Forberedelse af 

generalforsamling, herunder 

udarbejdelse af beretning. 

 

Beretning og dagsorden skal være ude 14 dage før 

generalforsamlingen. Den skal holdes inden udgangen af februar. 

 

Beslutning om at generalforsamling afholdes tirsdag 26.februar. kl. 

19.30. KS har aftalt lån af Kirkeskoven. Dermed skal dagsorden 

udsendes senest tirsdag 12.februar. 

Vi holder næste møde 12.2. Leif fremsender udkast til beretning 

inden næste møde. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Thorben 

og Renny er valgt for 2 år og er på valg. 



Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

 

Leif tager kontakt til avis, radio og fjernsyn for at få en 

pressedækning af vores arbejde og af generalforsamlingen. 

 

Ønske om at fremlægge foto fra sløjfningen på hjemmesiden. 

 

Leif aftaler med Yvette at opdatere hjemmesiden, herunder lægge 

foto ind fra arbejdet med at sløjfe boringer. 

5. Næste bestyrelsesmøde Næste møde afholdes tirsdag 12. februar kl. 14.00 på Masnedø.  

6. Eventuelt.  

 


