
Våbensted Vandværk      26. september 2017 
Maribovej 143, Våbensted 
4990 Sakskøbing                                                                                                      
                                                                                       
Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Peter Andersen d. 26. september 2017. 

 
Deltagere:  Kurt Arildsen, Ebbe Jørgensen, Peter Andersen, Troels Krag Hansen, 
        Jens Brandt, Claus Hansen 
 
Fraværende: Ingen 

 
I mødet deltog Kurt Arildsen, Jens Brandt, Ebbe Jørgensen, Claus Hansen, Peter Andersen samt suppleant 
Troels Hansen. 
 
Mødet startede kl. 19.00 og formanden Kurt Arildsen bød velkommen til ovennævnte. 
Formanden indledte med første punkt på dagsordenen, der drejede sig om renovering af 
forsyningsanlægget på vandværket. 
 
 Et ønske i bestyrelsen om eftersyn af rentvandstanken m.m. blev indledt i starten af september måned. 
Arbejdet hermed var overdraget til firmaet ”Kemic”, der er ekspert på dette område. I rentvandstanken var 
der flere ting, som på længere sigt, måske kunne medføre en forurening. I forbindelse med dette projekt blev 
de to filtre, der renser det oppumpede vand fra boringerne tømt og indholdet kørt til destruktion. Der blev 
herefter påfyldt nyt materiale i disse. 
Der er anskaffet og installeret nye tidsvarende pumper, da de gamle var nedslidt og for dyre i drift. Medens 
arbejdet stod på og indtil vandprøver er godkendt, sker vandforsyningen via ringforbindelsen fra Sakskøbing 
Vandværk. 
 
 Formanden omtalte endvidere, at der i den seneste tid er udskiftet flere stophaner og arbejdet med at søge 
efter nogle vandledninger, der ikke er registreret i vort system. 
En vandmåler er blevet udskiftet hos en forbruger, idet den ikke viste det korrekte forbrug. 
Det blev aftalt, at vandværket vil anmode firmaet ”Eurofins”, der foretager vandprøver, om at undersøge 
vandet hos os, for at afsløre, om en prøve viser tegn på den meget omtalte sprøjtegift: ”chloridazon”. 
 
En del af bestyrelsen havde deltaget i et møde i ”Bangs Have” i Maribo den 22. september med vandrådene 
i Lolland og Guldborgsund kommune. Her besøgte vi flere af de firmaer, der var repræsenteret på deres 
stande. 
Kassereren Jens Brandt oplyste, at tiden var inde til at fremsende et nyt takstblad til godkendelse hos 
kommunen. Det drejer sig om ændringen af den faste afgift, der efter beslutning på generalforsamlingen i 
foråret, fremover er fastsat til kr. 400.00. 
En ny regel er på vej, som drejer sig om persondataforordningen. Bestyrelsen skal sørge for at følsomme 
oplysninger om forbrugerne og ansatte, skal behandles på en sikker måde. Kassereren oplyste endvidere 
om vandværkets nuværende indestående i Lollands Bank. 
Formanden og kassereren blev bevilget en forhøjelse af deres honorar, som følge af et stigende arbejdspres, 
med de mange tiltag, der hele tiden opstår i vandværksregi. Det blev ligeledes aftalt, at der anskaffes en ny 
computer, idet den gamle ikke mere er driftsikker. 

Mødet afsluttet kl. 21.10    

 
 
 _________________________         _________________________ 
     Kurt Arildsen         Ebbe Jørgensen 
  
  
 _________________________         _________________________ 
     Peter Andersen         Troels Krag Hansen  
 
 
 _________________________        _________________________          
     Claus Hansen               Jens Brandt 


