Referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2019 afholdt hos Kurt Arildsen.
I mødet deltog alle i bestyrelsen samt 1. suppleant Troels Krag Hansen.
Formanden startede med at orientere om den kommende generalforsamling, der
afholdes den 27. februar 2019 kl.19.00 i ”Foreningshuset”.
Enkelte i bestyrelsen sørger for bestilling af smørrebrød, indkøb af øl og vand
med mere.
Formanden orienterede tillige om indholdet i beretningen, der skal forelægges på
generalforsamlingen, og om afbrydelse af vandledningen ved Krårup strand, der
tidligere forsynede renseanlægget, inden dette overgik til Hunseby-Maglemer
vandværk. Ændringen blev udført, for at undgå en mulig forurening.
Der er også foretaget eftersyn af hovedstophaner på ledningsnettet, således at
disse fungerer ved eventuelle ledningsbrud.
Der er fortsat mange, der undlader at aflæse vandmålerne og meddele dette til
Guldborgsund Forsyning ved årsskiftet. I år drejer det sig om 30 andelshavere.
Som tidligere vedtaget, er indkørslen til vandværket blevet renoveret, således at
denne kan bære tunge køretøjer og samtidig bruges til parkering, for besøgende
på vandværket. Beslutningen om renovering af vore 2 boringer skal snarest
foretages, idet det er længe siden, disse har været efterset. Det er også vedtaget,
at etablere frekvensomformere, til styring af vandindvindingen fra boringerne.
Kassereren Jens Brandt redegjorde for indtægter og udgifter i perioden fra sidste
bestyrelsesmøde, til mødet i dag. Regnskabet for 2018 er blevet revideret den
26. januar 2019 af vandværkets revisorer, der ikke havde nogle bemærkninger hertil.
Budget for de kommende 3 år blev ligeledes gennemgået til orientering og evt.
bemærkninger.
Kassereren, der også redigerer vandværkets hjemmeside, skal årligt informere om
vandets kvalitet med mere, og oplyste endvidere, at der er sket en stor stigning i
besøgene på hjemmesiden, som kan have flere forklaringer, da det ikke fremgår,
hvem der henter oplysningerne, der kan aflæses her. Bestyrelsen gennemgik skitser,
vedrørende geologiske undersøgelser, der udviser, hvor vandværkets henter sine
vandressourcer.
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