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REFERAT

Den 20. februar afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens Brandt.

I mødet deltog Claus Hansen (CH), Jens Brandt (JB), Troels Krag Hansen (TKH), Martin Rasmussen (MR), 1. 
suppleant Jesper Schor (JS) og den driftsansvarlige Kurt Arildsen (KA).

Der var afbud fra Anders Orbert Hansen (AOH).

Mødet startede kl. 19.00 hvor formanden CH bød velkommen.

1. Godkendelse af referat og underskrift.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 5 oktober blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 

AOH mangler at skrive under.

2. Økonomi.

JB gennemgik hvad der havde været af indtægter og udgifter, siden sidste møde og fremviste 
udskrift af beholdninger. JB kunne berette af kursen på vandværkets værdipapirer (mellemlange 
obligationer i Sparinvest) fortsat er Lav og at elprisen i tredje kvartal 2022 har været rekordhøj.

JB fremviste et regneark, som gav et rigtigt godt indblik, i prisændringerne på el fra 2021 og til 
2023. 

JB forventer at vi igen får positive renter, af vandværkets indeståender i Lollands bank.

3. Årsrapport, budget, samt investeringsrapport.

JB gennemgik de vigtigste punkter i årsrapporten 2022, fra Øernes revision, som blev godkendt og 
underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

JB gennemgik herefter budgettet for 2023, hvor man blandt andet kunne se at salget af vand, 
ventes at falde fra 34.000 m3 til 30.000 m3.

JB gennemgik investeringsplanen for 2023, der er ikke nogen større planlagte investeringer i 2023.

4. BNBO 

CH vil gerne udsætte det videre arbejde med BNBO, indtil den nye lovgivning på området er på 
plads, det skulle indtil videre, blive i starten af 2024.

Man ville godt kunne fortsætte arbejdet, med at nå en frivillig aftale imellem vandværket og 
lodsejer (TKH), men bestyrelsen og lodsejer (TKH), er enige om at vente til den nye lovgivning er 
klar.



5. Generalforsamling d. 27/2-23.

Der bliver afholdt generalforsamling d. 27/2-23 kl. 19.00 i beboerhuset, det er blevet annonceret i 
avisen i uge 4 og uge 6.

JB sørger for dagsorden til alle.

CH oplæste bestyrelsens beretning. 

6. Formanden og drift ansvarlig 

CH har modtaget en henvendelse fra ejeren af Krårupvej 28, som gerne vil kobles af 
ledningsnettet, det vil sandsynligvis ske for egen regning, da afkoblingen skal ske ved 
hovedledningen.

Der har været en lækage hen over flere dage, hvor der er forsvundet ca. 600m3 vand, spildet er 
stoppet igen, uden at lækagen er fundet.

Der er kommet gravetilbud, på tilslutning på ledningsnettet, af Hvidvej 7, det lyder på 47.000 kr., 
det skal undersøges hvorvidt det sidste stykke af Hviidvej er privat, da det kan have betydning for, 
hvem der skal betale for tilslutningen.

Der er blevet udskiftet en vandmåler i Nielstrupvej 20 og der er muligvis en mere der er defekt på  
Krårup Møllevej 17, og som evt. skal skiftes. 

Der blev fundet 1 colibakterie i en taphane vandprøve, taget d. 2/1-2023, på Krårup Møllevej 6.

En ny prøve blev taget d. 9/1-23, den viste ingen colibakterier.

Vandprøverne kan ses på Våbensted vandværks hjemmeside, under vandkvalitet.

7. Sommerudflugt (teatertur)

Teaterturen bliver d. 8/7-23.

8. EVT.

LF brandvæsen har valgt at stoppe driften af drikkevandsberedskabet, aftalen opsiges med udgang
af året 2023.

LF brandvæsen foreslår et møde med Vandråd Lolland og Vandråd Guldborgsund, Våbensted 
vandværk afventer resultatet af et evt. møde. 
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