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

Smalbyvej 3, d. 29-05-2020
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. 20200207 er godkendt

2
Skøde på tilkøb af jord (fra 2005) er meddelt at være færdig 2 uger efter pinse.
Sundby Vandværk ønsker at møde os med henblik på mere samarbejde.

3
Mistanke om vandspild i Guldborg omkring medio marts er ikke mere aktuelt. Der var vandspild hos en
enkelt forbruger som nu har fået stoppet det og der er sat ny målerbrønd op.
Beslutning om boring 231.093: Borepumpe fjernes og kasseres. Boring fotograferes og
tilstandsrapport udarbejdes. Sluttelig proppes den af. Preben kontakter brøndborer.

4
Preben anskaffer 50 blanketter ”Måleordrer” fra Danske Vandværker.
Knud Erik sørger for rodfræsning omkring vandværket
Vi etablerer samarbejde med Guldborg forsyning. I 2021 vil de stå for opkrævning og administration af
betaling fra vores forbrugere. Vi opsiger samarbejdet med vores regnskabsfører og vil selv føre
regnskabet fra og med 2021. Det vil give os en årlig besparelse på ca. 21.000 kr.

Vi igangsætter renovering af vandledninger (fjernelse af gamle jernrør) ved husene i krydset
Storstrømsvej/Alstrup Skovvej. Det vedrører ejendommene Storstrømsvej 68, 70, 57, 59 og 61,
Alstrup Skovvej 7. Kaj Ove koordinerer med beboere og smed

5
Intet at berette.

6
I sidste referat (20200207) skrev vi at vi midlertidig måtte sælge værdipapirer for 70.000 kr. for at have
likviditet. Det har ikke været nødvendigt. Foreningens beholdning af værdipapirer er urørt.

7
Covid19 har ændret på afholdelse af bestyrelsesmøder og Generalforsamling. Det er fortsat uvist
hvornår vi kan afholde Generalforsamling. Når der bliver mulighed for at samles, vil vi indkalde til
Generalforsamling i henhold til vedtægterne, ved annoncering i Nordfalster Avis, med minimum 2
ugers varsel.
Vi forbeholder os retten til at afholde generalforsamling i et større lokale med god afstand mellem
deltagere og ligeledes vil vi forlange at der kun fremmøder 1 person pr andel.

8
Intet at berette

