
Den  3. november 2020 afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens Brandt. 
I mødet deltog Kurt Arildsen, Jens Brandt, Claus Hansen, Troels K. Hansen,
Ebbe Jørgensen og 1. suppleant Anders Orbert Hansen.

Mødet startede kl. 19.00 og formanden Kurt Arildsen bød velkommen og man 
gik i gang med mødets dagsorden. Første punkt var godkendelse og underskrifter 
af  referatet fra forrige bestyrelsesmøde. Jens Brandt oplyste, at den årlige for-
brugerinformation, der skal offentliggøres, bliver tilgængelig på vandværkets 
hjemmeside ved årets slutning. Kassereren omdelte et udkast til nye vedtægter, 
som han havde arbejdet med, idet de skal fremlægges til godkendelse på den 
kommmende generalforsamling, således at Våbensted Vandværk i fremtiden 
bliver et selskab med begrænset ansvar, kaldet (AMBA).
Kassereren fremlagde takstblad for året 2021 og bemærkede at vandprisen var
blevet mindre, som følge af Statens frafald af  drikkevandsbidrag.
Bestyrelsen blev ligeledes orienteret om vandværkets indtægter og udgifter, samt
indestånde i Lollands bank pr. dags dato. 
Formanden fortsatte med næste punkt, der drejede sig om en ejendom, hvor der
ved tilslutning til vandværket, for mange år tilbage blev aftalt, at det var i orden 
med kun en stikledning og stophane til begge beboelser, i et dobbelthus. 
Der foreligger en længere redegørelse omkring en ændring af  dette forhold 
efterfølgende, som sluttede med en tinglysning, og derfor blev henlagt. 
Sagen er kommet på tale igen, således at vandværket sørger for at ejendommene
får etableret egen stikledning og målerbrønd, efter de gældende regler.
Ved slutningen af året, drøfter bestyrelsen størrelsen af honorar til formand og
kasserer, for det arbejde de begge har udført i årets løb. Man enedes om at bevilge 
samme beløb, som sidste år, idet der også var udført en stort stykke arbejde i 2020.

Da Kurt Arildsen har solgt ejendommen på Maribovej og flytter til Sakskøbing
i 2021, skal vandværkets bestyrelse udnævne en ny formand. Bestyrelsen blev 
enige om at Kurt Arildsen fortsætter sit hverv indtil generalforsamlingen i 
februar 2021, hvor bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig .
Formanden sluttede bestyrelsesmødet, med at redegøre om de aktuelle ting, der
var behandlet vedrørende driften af vandværket, siden sidste bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 21.35         

 
        
    
  


