Alstrup-Guldborg vandværk. Bestyrelsesmøde referat
Tid og sted:
Deltagere:

Smalbyvej 3, d. 076-02-2020
Dan Madsen, Kaj Ove Larsen,
Thomas Jørgensen, Preben Kristensen,
Knud Erik Jensen

Møde start:
Møde slut:

13:00
15:15

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

1
Referat af d. 20191206 er godkendt

2
Landmåler er klar til at udarbejde skøde. Vi skal etablere fuldmagter for tinglysning. Preben kontakter
Landmåler for det praktiske.
Kaj Ove har talt med Sundby vandværk vedrørende afregning af vand for siveforbindelse til dem. Vi er
stærkt utilfredse med at siveforbindelsen, der normalt flytter ca. 150 m3/år, har sendt 1410 m3 til os.
Vi taler med dem om fremtidig styring af siveforbindelsen.

3
Vi har fået Kommunens tilsynsrapport på vandværket. Der er mindre ting der skal rettes op, bl.a. en
tilgængelig rapport over vandkvaliteten. Den kommer på vores hjemmeside i løbet af 2020.
Vi skal tage stilling til boring 231.093, som vi ikke længere anvender efter ibrugtagning af den
nyrenoverede boring 231.176
4
Vi mangler fortsat at dække hul ved Vandværk til den nye boring. Thomas ordner dette.
Preben anskaffer 50 blanketter ”Måleordrer” fra Danske Vandværker.
Efter indhentning af 2 tilbud på tryktransmittere, beslutter vi at anskaffe anlæg til ca. 25.000 kr. Det
betyder at vi bliver i stand til at opfylde lovens krav om indberetning af pejledata.

Som tidligere besluttet har vi nu fællesaflæsning af vand med Guldborg forsyning, og de har nu også
tilbudt at indgå et samarbejde om opkrævning af betaling for vand. Vi overvejer for tiden dette tilbud,
som åbner en mulighed for at vi kan reducere vores udgifter til regnskabsføring.

5
Intet at berette.

6
Grundet fælles aflæsning med Guldborgsund forsyning, er vi kommet for sent med opkrævninger, 1.
rate. Vi regner med at den udsendes til betaling i marts eller april. I mellemtiden er vores likviditet
udfordret, så vi for en periode må sælge for 70.000 kr. værdipapirer. Planen er at genkøbe dem når
likviditeten tillader det.

7
Følgende er planlagt:
Bestyrelsesmøde d. 13. marts kl. 13. hos Dan
Generalforsamling d. 24. marts kl. 19. hos Guldborgfalster Bådebrolaug. Preben reserverer lokale

8
Intet at berette

