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

Storstrømsvej 17, d.15-04-2019
Dan Madsen, Kaj Ove Larsen, Thomas
Jørgensen, Preben Kristensen, Knud Erik
Jensen

Møde start:
Møde slut:

19:00
21:05

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

1
Eneste punkt på kommende ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag til nye
vedtægter som på den ordinære generalforsamling fik de nødvendige mindst 2/3 af fremmødte
stemmer, men der var ikke fremmødt det nødvendige 2/3 af medlemmer så derfor indkaldes til
kommende ekstraordinær generalforsamling.

2
Referat af d. 20190322 er godkendt

3
Folketidende har kontaktet formanden fsva vores forslag til nye vedtægter. Vi orienterer dem efter den
forventede vedtagelse.

4
Intet at berette

5

Gode nyheder! Som sagt tidligere er der prøvepumpet med 3 m/time i fem døgn. Det er ca det
dubbelte af vores nuværende behov. Vi tillader os at betragte boringen som leveringsdygtig i mængde
og vi kan undgå en syring til 36.000kr. Efter de 5 døgn blev der taget en vandprøve for at fastslå
saltkoncentrationen, som oprindelig var årsag til at boringen blev lukket. Resultatet er tilfredsstillende
med 76 mg/liter og grænseværdien er 250 mg/liter.
Næste skridt er at Brøndborer etablerer ny pumpe (3 m/time), stigrør, pumpehus mm. Så vi får en ny
opdateret funktionsdygtig boring tilsluttet vandværket.
Thomas sætter brøndborer i gang.
Vi (Thomas) fælder birketræer ved vandværket, så vi sikrer at rødder ikke laver unødig skade i
undergrunden.
Vi igangsætter etablering af 10 målerbrønde på udvalgte adresser. Der hvor vi har kendskab til
brugere der har jernrør og eller lange stikledninger og endnu ikke målerbrønd i skel, vil blive
prioriteret. Kaj Ove kommer med forslag. Der vil blive søgt tilbud hos 2 lokale Entreprenører.
Preben udarbejder orienteringsbrev til de berørte brugere.

6
Intet at berette.

7
Vi har efter betaling i Januar, nu 1 restant.
På generalforsamlingen forelagde bestyrelsen et budget hvor vandprisen stiger faktor 3. Da 1. rate er
betalt, vil det betyde at 2. rate skal stige faktor 5. Det finder vi for drastisk og derfor stiger 2. rate kun
faktor 3. Det betyder at 1/3 af de budgetterede indtægter ikke kommer ind i indeværende regnskabsår.

8
Næste Bestyrelsesmøde d. 23. april 2019 kl. efter Ekstraordinær Generalforsamling i Guldborgfalster
Bådebrolaug´s lokaler

9
Knud Erik, orienterede om ”Kommunekredit” og procedure for eventuel låntagning, så bestyrelsen er
forberedt på dette såfremt det må blive nødvendig.

