
Den 16. juni 2020 afholdtes bestyrelsesmøde hos Troels K. Hansen. 
I mødet deltog Kurt Arildsen, Jens Brandt, Claus Hansen, Troels K. Hansen, Ebbe Jørgensen og 
suppleant Anders Orbert Hansen.

Mødet startede på vandværket kl. 19,00 for at orientere bestyrelsen, om de forbedringer, der var 
foretaget i den seneste tid, vedrørende ny automatik. Endvidere blev den nye suppleant orienteret
om vandværkets inventar og funktioner. 

Efterfølgende foregik mødet hos Troels K. Hansen, hvor formanden bød velkommen og indledte 
bestyrelsesmødet med at gennemgå aftenens dagsorden.

Der var opsat målerbrønd ved en ejendom på Nørregårdsvej, idet man havde konstateret, at en 
stikledning til en bygning ikke registrerede et forbrug. 

En ejendom på Rødeledsvej havde ikke egen stikledning, men fik vand gennem naboens 
vandinstallation. Dette skal ændres, således at der etableres en stikledning, for ikke at genere 
beboeren på naboejendommen, ved en eventuelt afbrydelse af vandforsyningen. 

Problemet med utætheden i boringen på marken er nu løst, da det viste sig, at pumpen var utæt.
Den er nu repareret af fabrikken ”Grundfoss”. 
 
Firmaet der står for vandværkets tekniske installationer, har efter mange problemer, fået styr på
frekvensomformeren, således at der pumpes ens, fra begge boringer.
Køletøreren, der ikke virkede, er erstattet med en ny.

Der er sket udskiftning af de 2 indgangsdøre (plastik) til vandværket, idet de tidligere var utætte.
Vandværket havde tidligere indkøbt en stophanesøger i fællesskab med Hunseby-Maglemer 
vandværk, men når den skal bruges, er den ikke altid tilgængelig. Man har derfor valgt at købe
en til eget brug. 

Kassereren fik ordet, og oplyste om indtægter, udgifter og bankbeholdning siden foregående 
bestyrelsesmøde. Der var sket ændring af konti, som følge af bankens gebyrpolitik, idet der for en 
del at formuen, er købt andelsbeviser, for at undgå minusrenter på de indestående beløb.            
 
Den årlige udflugt til revyen i Nykøbing F. blev aflyst. I stedet enedes bestyrelsen om at samles til 
et aftenmøde med spisning.  

Mødet afsluttet kl. 20.45 

 
 
                  


