PROTOKOL
Den 6. februar 2018 afholdtes bestyrelsesmøde hos Kurt Arildsen.
I mødet deltog Peter Andersen, Kurt Arildsen, Jens Brandt, Claus Hansen, Ebbe Jørgensen,
samt suppleant Troels Hansen.
Formanden havde tillige indbudt Bo West fra firmaet ”Blue Control”.
Mødet startede kl. 19.00 og formanden Kurt Arildsen bød velkommen.
Første punkt på dagsordenen omhandlede et indlæg af Bo West fra firmaet ”Blue Control”,
der sælger alarmer og overvågning. Har tidligere solgt udstyr til os.
Bo West orienterede os om et nyt EDB system, som firmaet har udviklet. Systemet kan udføre
en yderligere kontrol af vandværkets drift og overvågning af hele vandværket, samt dele
af grundarealet. Prisen for at erhverve ovennævnte system er endnu ikke fastlagt, men vil
foreligge på et senere tidspunkt. Bestyrelsen venter med at tage stilling til et eventuelt køb,
indtil man kender prisen for dette ekstra udstyr.
Vandværkets ordinære generalforsamling er fastlagt til den 20. februar kl. 19.00 i
”Foreningshuset”, Maribovej 147, Vaabensted.
Formanden orienterede om beretningens indhold, og nævnte at følgende var på valg:
Peter Andersen, Kurt Arildsen, Jens Brandt og 1. suppleant Troels Hansen, samt revisor
Knud Engberg. De nævnte modtager alle genvalg.
Kassereren gennemgik det netop reviderede regnskab for 2017, budget for de følgende 3 år,
samt den p.t. indestående kapital i Lollands Bank. Oplyste endvidere at restancerne hos forbrugerne var væsentligt nedbragt.
Formanden orienterede om de seneste udførte arbejder på vandværket. Begge rentvandsbeholdere
har fået skiftet filtermateriale, og indtil filtrene var parate til at rense det oppumpede vand,
og de foretagne vandprøver var godkendt, blev vi forsynet fra Sakskøbing vandforsyning.
I denne forbindelse blev der brugt ca.100 m3 vand pr. døgn, til at normalisere vandkvaliteten
fra egne boringer. Der er som tidligere omtalt, planer om at forny de 2 boringer med nye rør af
rustfrit stål, og samtidig udskifte pumperne i boringerne. Der er bestilt en ny kompressor, som
giver mindre støj. (Blæser luft gennem filtrene). Den nuværende kompressor larmer for meget.
Ved adgang til vandværket, skal der etableres automatisk lys, og bedre kørselsforhold til
vandværksbygningen. Planerne om at etablere målerbrønde ved samtlige forbrugere er udsat til
senere. Der er tillige udskiftet stophaner nogle steder, og der er foretaget kontrol af, om der fandtes
en stikledning til det tidligere klubhus ved fodboldbanen, bag den nu nedlagte skole. Det blev
konstateret, at denne var afbrudt. Der foreligger en ny plan for antallet af vandprøver i fremtiden.
Efter en ny bestemmelse vedr. gravetilladelser, skal der fremover være adgang til forespørgsler
hos LER, indenfor 1 time.
Mødet blev afsluttet kl. 21.05

