
Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 22.11.2012 

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

 
   22. november 2012 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. Protokol 

 

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

2. Orientering 
- Status for sløjfning 

Kontrakt indgået med Nysted Brøndboring som var betydeligt 
billigere en de andre bydende. Opgaven med sløjfning er igangsat og 
ved at være færdig. Tidsplan fremsendt på 17 brønde/boringer. Ca. 
15 ud af 17 er udført pt. Leif, Renny, Boye har ført tilsyn på udvalgte 
boringer og taget nogle billeder. 
Ved tilsynet er der ikke fundet nogen væsentlige 
indvendinger/bemærkninger. Tilsynet har givet et godt indtryk af 
entreprenøren. 
Der er ikke sendt regninger på udført arbejde endnu. 
Der er ikke modtaget noget dokumentation for arbejdet endnu. 

3. Økonomi og regnskab 

-  

Budgettet for sløjfninger i 2012 er ikke opbrugt. 

4. Sager til behandling 

- Yderligere igangsætning i 

2012-2013. 

- Forberedelse af 

generalforsamling, herunder 

udarbejdelse af beretning. 

- Opdatering af vores 

hjemmeside 

Beretning og dagsorden skal være ude 6 uger før 

generalforsamlingen. Den skal holdes inden udgangen af februar. 

 

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

19.30. KS undersøger om vi kan låne Kirkeskoven. Dermed skal 

dagsorden udsendes senest tirsdag 15.januar. 

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. 

 

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. 

 

Beslutning om at igangsætte ca. 10 yderligere sløjfninger idet der i 

2012 budgettet er plads til dette. Leif laver et forslag over hvilke 10 

der skal sløjfes og indhenter overslag fra Nysted Brøndboring på 

udførelsen af arbejdet. Hvis muligt igangsættes arbejdet efter en 

accept fra samtlige bestyrelsesmedlemmer pr. mail. 

 

Boye bistår Leif med at opdatere hjemmesiden, herunder lægge 

foto ind fra arbejdet med at sløjfe boringer. 



Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

5. Næste bestyrelsesmøde Næste møde afholdes tirsdag 8. januar kl. 14.00 på Masnedø. 

Thorben fremsender budgetforslag for 2013 til beslutning 8.januar 

2013, samt foreløbigt regnskab for 2012. 

6. Eventuelt.  

 


