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

Storstrømsvej 27, d.08-03-2019
Erik Sven Hansen, Kaj Ove Larsen,
Thomas Jørgensen, Preben Kristensen
Fraværende: Flemming Christensen

Møde start:
Møde slut:

13:00
21:45

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. 20190228 er godkendt. Ligeledes er forretningsorden godkendt og underskrevet af
bestyrelsen

2
Kaj Ove og Kai West har lavet et stort arbejde ifm mærkning af stophaner og klarlægning af hvor
vandledninger er gravet ned.
Kaj Ove har talt med Landmåler angående manglende skøde på jordstykke ved boring 231.93. Måske
vi kan nå at få skøde inden generalforsamling.

3
Ingen forstyrrelser og brud. Strømforbrug ligger på ca. 1000 kWh/md efter affugter er startet.

4
Vi (Thomas) forespørger Rambøll for tilbud på opmåling af alle stophaner, målerbrønde og ledninger.
Brønd 231.176: Videoinspektion viser at brønden er foret ned til 32 meter. Det betyder at tilbud på
total renovering reduceres da der ikke skal fores, men også øges, idet der skal syres i kalklaget. Vi
(Preben) klarlægger de sidste detaljer i tilbud inden ordreafgivelse.

Ca 100 meter fra Vandværket ligger der en gammel kommunal boring. Vi (Thomas) skal sikre os at
den proppet. Der tages kontakt til Guldborgsund Kommune.

5
Stophaner og målerbrønde på Steffensmindevej 7 og Alstrup Skovvej 31 er fjernet
Godthåbsvej 9, har bedt om tilslutning til vandværket

6
Intet særligt at berette.
Revisorer har fået udleveret, gennemgået og godkendt regnskab
Regnskab inklusiv budget gennemgås i detaljer for bestyrelsen på næste møde

7
Næste Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2019 kl. 13 hos Kaj Ove

8
Borgere i Alstrup har været samlet med henblik på at sikre en Alstrup kandidat til bestyrelsen. Thomas
fra bestyrelsen, deltog også i mødet som var konstruktivt og vi ser frem til en god bestyrelseskandidat
fra Alstrup til kommende generalforsamling.

