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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 20181220
2. Vandværket og forbrugere
3. Forslag til fornyede vedtægter
4. Forslag til forretningsorden
5. Eventuelt
1
Referat 20181220 er godkendt. Vi arbejder på at implementere en forretningsorden, hvori det vil
fremgå at proceduren for godkendelse af referat vil foregå som punkt 1 på dagsorden for først
kommende bestyrelsesmøde.
2.1
Brugernes aflæsning af vandmålere sker parallelt med aflæsning til Guldborgsund Forsyning.
Brugerne skal altså aflæse 2 kort hvert år (omkring d. 31/12). Vi har netop været gennem denne
begivenhed og ud over at være til besvær, giver det anledning til flere problemer. Mange aflæser kun
til den ene part og undlader at indberette til den anden part. Nogle(få) aflæser med forskellig tal til den
ene part i forhold til den anden part. Når så der kommer regninger, skaber det forvirring at der er
forskellig forbrug på de to opgørelser, selv om det er selvskabt.
Fra og med næste aflæsning, vil der kun komme ét aflæsningskort fra Guldborgsund Forsyning.
Efterfølgende vil vi få en samlet liste over aflæsninger, og desværre er der ca 15% af vores brugere
der ikke aflæser som de skal. Følgelig er det bestyrelsens ansvar (også som hidtil) at sørge for de
sidste aflæsninger. Ifølge Vandværkets takstblad koster det 200 kr, hvis bestyrelsen skal ”hjælpe” med
aflæsning. Dette gebyr vil fremover blive håndhævet.
Denne ændrede adfærd betyder at vi over for SKAT ikke (som tidligere) kan indberette det korrekte
forbrug fra det afsluttede år, hvor fristen er 15. Januar. Der vil fremover kun blive indberettet at a conto
forbrug. Ved næste indberetning d. 15. Juli, vil der blive endelig afregnet fra foregående års forbrug.
Denne adfærd svarer til hvad de fleste vandværker har i dag. For en sikkerheds skyld har vi kontaktet
SKAT og fået deres accept.

2.2
Kippinge Vandværk har solgt til os i 2018, 15 m3 vand.
Sundby Vandværk har i 2018, købt 85 m3 vand. Kassereren sørger for afregning.

2.3
Vi skal have kalibreret vores flowmåler på vandværket. Vi skal have dokumentation for eventuel
fejlmåling. Thomas bestiller dette.
Ventiler ved filterkar trænger alvorligt til udskiftning. Thomas indkøber ventiler til 2 kar, og installerer
disse.
2.4
Alstrup Skovvej 31. Målerbrønd skal fjernes. Betales af Guldborgsund Forsyning.
Steffensmindevej 7. Målerbrønd skal fjernes. Betales af Guldborgsund Forsyning.
Alstrup Strandvej 15. Der skal etableres Målerbrønd.
3
Forslag til nyt sæt vedtægter er udsendt til bestyrelsen. Gennemgået med få rettelser. Preben
udarbejder v2, der udsendes til bestyrelsen.
4
Forslag til forretningsorden blev gennemgået uden bemærkninger. Det er planen at vedtage dem på
næste bestyrelsesmøde.
5
Vi reserverer nu d. 26/3 2019, kl. 19:00 til Generalforsamling
Næste Bestyrelsesmøde d. 21 februar 2019 kl. 19 hos Thomas

