
17. oktober 2011 
 

Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 4  
 
Deltagere : Leif, Thorben, Renny, Kristian, Boye, Finn, Poul Erik,   
 
 
   26. oktober 2011 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. Protokol 
 

- Renny spurgte til rollefordeling ml kommune og 
vandsamarbejde. Dette blev drøftet igen uden 
yderligere bemærkninger. 

- Der er i bestyrelsen en fælles forståelse af at 
kommunens indsats kører parallelt med 
vandsamarbejdets indsats. 

2. Orientering 
- Møde med Ringsted 

forsyning 
 

- Tirsdag 8.november kl. 14.00 i ringsted er der 
møde med ringsted forsyning. 

- Kristian forsøger at arrangere det således at vi får 
indblik i både det administrative og det mere 
teknisk/praktiske arbejde. Alle medlemmer af 
bestyrelsen giver tilbagemelding om de kan 
deltage. Kristian invitere en medarbejder fra 
forsyningen (Karen Eiken) med da hun vil skulle 
løse administrative opgaver for vandsamarbejdet. 

 

3. Økonomi og regnskab 
- Orientering fra Thorben 
- Status 
 

- Alle tilmeldte vandværker har fået tilsendt 
opkrævning med betalingsfrist 1.11. Det udgør 
samlet 284 t.kr. inkl. moms. 

- Drøftelse af om der skal udbetales kørepenge og 
honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Honorar er 
altid skattepligtigt. Kørselsgodtgørelse er skattefrit i 
mindre mængder. 

- Der blev truffet beslutning om at der kan udbetales 
kørselsgodtgørelse for dokumenterede udgifter 
dækkende kørsel til bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleanter. (enighed om at suppleanter også skal 
have muligheden idet de begge ønsker at tage 
aktivt del i bestyrelsesarbejdet og derfor bør 
betragtes på lige fod som øvrige 
bestyrelsesmedlemmer) 

- Leif sender til næste møde et forslag vedr. 
godtgørelse for øvrige omkostninger. 

4. Sager t i l  behandling - Aftale med VF. Præcisering af at listen over 



17. oktober 2011 
 

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

- Handleplan 
- Hvordan profileres GVS 

Fortsættelse af drøftelse 
fra sidste møde. Tilbud på 
pjece mm. fra Yvette 
Espersen 

- Samarbejdsaftale med VF  

opgaver kun er eksempler og at parterne ved 
underskrift ikke forpligter sig til noget. Kristian 
bemærker at VF kan være kapacitetsbegrænset og 
derfor ikke nødvendigvis kan levere en meget 
intensiv ydelse på kort tid. Kristian tilføjer efter 
ønske fra Boye en tekst om at aftalen tages op til 
forhandling en gang årligt, første gang ultimo 2012. 
Kristian fremsender nyt og endeligt forslag til Leif 
og Boye til underskrift og skriver selv under fra 
forsyningen. Herefter træder aftalen i kraft.  

- Vi har modtaget tilbud d.23.9 på pjece og 
hjemmeside. Enighed om at gå videre med det 
fremsendte tilbud. Leif og Poul Erik arbejder videre 
med tilbuddet og forbereder et beslutningsgrundlag 
til næste møde. Forinden fremsendes forslag 
således at vi kan blive enige om den tekst der skal 
stå i tekst og folder. Enighed om at vi godt vil 
trykke brochure til samtlige vandværkers 
forbrugere hvis vandværkerne ønsker dette. 
Profilering i aviser og andre medier drøftes på et 
senere tidspunkt. 

5. Næste bestyrelsesmøde - Næste møde afholdes den 6.12 kl. 14. hos Renny 
på Møn, Klintholm Havnevej 71. 

6. Eventuelt .  - Thorben havde et forslag om at kontakte en 
brøndborer som kunne holde oplæg til næste 
møde. 

- Vi skal være enige om hvad vi ønsker at registrere 
vedr. henvendelser om brønde/boringer. 

- Vi skal aftale detaljer om generalforsamlingen som 
skal afholdes i februar. 

 


