Våbensted Vandværk
Maribovej 143, Våbensted
4990 Sakskøbing

7. juni 2022

REFERAT
Den 7. juni afholdtes bestyrelsesmøde hos Troels Krag Hansen.
I mødet deltog Claus Hansen (CH), Anders Orbert Hansen (AOH), Jens Brandt (JB), Troels Krag
Hansen (TKH), Martin Rasmussen (MR), 1. suppleant Jesper Schor (JS) og den driftsansvarlige Kurt
Arildsen (KA).
Mødet startede kl. 19.00 hvor formanden CH bød velkommen.
1. Godkendelse af referat og underskrift.
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21 februar blev godkendt og underskrevet.
Det var kun JS der manglede at godkende og underskrive, idet resten af bestyrelsen,
godkendte og underskrev d. 28 februar ved generalforsamlingen.

2. Regnskab.
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 faldende og elprisen fortsat er stigende,
på nuværende tidspunkt dobbelt så stor som hele 2021.
JB kunne ligeledes meddele at vi nu er et fuldgyldigt A.M.B.A. selskab.

3. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder).
CH kunne informere om at Kettinge/Frejlev vandværk var færdige med deres BNBO og den
var godkendt af kommunen, og at deres løsning kunne være interessant for Våbensted
vandværk.
Da det er TKH der er den berørte lodsejer, vil han og CH forsøge at finde en løsning, som
begge parter finder tilfredsstillende.
Der skal ligge en aftale klar inden d. 31 december 2022.

4. Driftsansvarlig.
KA kunne informere om at vi har leveret vand til den vestlige del af Sakskøbing og at vi i den
forbindelse, fik prøvet Våbensted vandværks maks. kapacitet.
Der er blevet foretaget en årlig gennemgang af vandværket ved Kemic Vandrens, og der
kunne man konstatere, at vi havde en defekt køletørrer, den er der for at fjerne vand, olie
og andre urenheder fra den luft der bliver tilført vandet, den vil blive udskiftet.
Desuden har der været en utæthed ved boring 1, som er blevet lavet.
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5. Formanden og siden sidst.
Der blev talt om Blue Control (Det program der styrer vandværket), CH havde lidt
problemer med modtagelse af rapporter, der blev talt om digitalt nedbrud af Blue Control
evt. som følge af et cyberangreb.
Krenkerup har kontaktet JB i forbindelse med nogle ejendomme i Nielstrup, de betaler det
faste bidrag for seks ejendomme i dag, men der er kun fire tilbage, de to er blevet revet
ned, så Krenkerup ønsker også kun at betale for fire enheder.
Krenkerup har deres eget forsyningsnet ved Nielstrup, så Våbensted vandværk levere kun
vand til en måler, efter den er det Krenkerups eget net, de betaler dog stadig det faste
bidrag pr. enhed.
JB kontakter forsyningen, således at Krenkerup fremover kun betaler for de fire enheder.

6. EVT.
CH har bestilt transport til og fra Nykøbing og spisning efter revyen.
JB har indkøbt billetter.
Mødet sluttede 20.45.
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