Den 23. marts 2021 afholdtes bestyrelsesmøde hos Claus Hansen.
I mødet deltog Kurt Arildsen, Jens Brandt, Claus Hansen, Troels K. Hansen, Ebbe Jørgensen
1. suppleant Anders Orbert Hansen samt 2. suppleant Martin Rasmussen.
Mødet startede med at Kurt Arildsen bød velkommen og orienterede om, at der endnu ikke kunne
afholdes generalforsamling, som følge af forsamlingsforbudet (coronapandemien).
Som følge af salg af sin ejendom og nu er flyttet til Sakskøbing, kan han ikke længere være med i
bestyrelsen, hvorfor han fratræder formandsposten og afløses af næstformand Claus Hansen.
I stedet for Kurt Arildsen indtræder 1. suppleant Anders Orbert Hansen i bestyrelsen og bliver
ny næstformand. Efter aftale fortsætter Kurt Arildsen indtil videre, med at passe driften af
vandværket.
Efter denne konstituering startede punkterne på dagsordenen med godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde samt underskrifter til protokollen. Når begrænsningerne i mødeaktiviteterne bliver
lempet, annonceres til generalforsamling og senere til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en
ændring af vandværkets vedtægter skal drøftes. Hertil skal der ske tilmelding, såfremt der fortsat er
forsamlingsforbud.
Kassereren Jens Brandt orienterede om regnskabet for 2020, der var revideret og klar til fremlæggelse, tillige med budget og investeringsplan for de kommende år.
Kurt Arildsen nævnte en del opgaver, som var løst i den seneste tid. Det drejede sig om udskiftning
af et defekt låg på en målerbrønd, og en ejendom, hvor vandhanerne var blevet stoppet på grund af
kalkaflejringer og andet materiale, efter en reparation på ejendommens vandrør.
Et problem med en tinglysning af en vandledning i Krårup skal undersøges nærmere og eventuelt
aflyses. Årsagen til et større vandforbrug i en periode er opklaret, idet en ejendom, efter en periode
med lave frostgrader og efterfølgende tøvejr, konstaterede et sprængt vandrør i ejendommens
kælder.
Sidste punkt på dagsordenen omfattede de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved den kommende generalforsamling.
Mødet afsluttet kl. 21.15

