
Våbensted Vandværk                                  5. oktober 2022        
Maribovej 143, Våbensted                                                                                                
4990 Sakskøbing              

REFERAT

Den 5. oktober afholdtes bestyrelsesmøde hos Claus Hansen.                                                                                    
I mødet deltog Claus Hansen (CH), Anders Orbert Hansen (AOH), Jens Brandt (JB), Martin Rasmussen (MR) 
og den driftsansvarlige Kurt Arildsen (KA).                                                                                                                      
Der var afbud fra Troels Krag Hansen (TKH) og 1. suppleant Jesper Schor (JS)                                               
Mødet startede kl. 18.30 på vandværket og fortsatte hos formanden CH .

1. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder).

På mødet blev fremvist tegning og udregning af arealet som TKH skal kompenseres for, i 
forbindelse med de beskyttelsesområder, i nærheden af boringerne, det drejer sig om godt fire 
hektar, og dette blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår en kompensation på mellem 8000 og 8500 kr. pr. hektar, CH vil fremlægge 
forslaget for TKH.

2. Godkendelse af referat og underskrift.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7 Juni, blev underskrevet og godkendt af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer, TKH og JS må underskrive ved en senere lejlighed. 

3. 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, på nuværende tidspunkt er de faldet over 260.000 kr. 
i år.

Ligeledes fortsætter EL prisen med at stige, til gengæld ser et ud til, at det er slut med at betale 
negative renter af vandværkets indestående.

 

4. Takstblad og info til borger.

Grundet de høje elpriser, blev det besluttet at det faste bidrag stiger med 200 kr. om året, fra 500 
til 700 Excl. Moms pr. ejendom.

Der vil ligeledes komme en stigning på prisen for vandforbrug pr. m3, som følge af BNBO 
kompensation til TKH, den kan først endeligt sættes, når kompensationens størrelse er endelig 
vedtaget.



5.  Driftsansvarlig.

KA kunne informere om at en ejendom på Fornebyvej, skulle have etableret en målerbrønd.

KA kunne også berette om en dårlig målerbrønd og måler på Maribovej, den fungere men bør på 
sigt udskiftes, tilbud på dette er indhentet.

Så er der også blevet skiftet køletørrer, den der fjerne urenheder fra den luft der bliver tilført 
vandet, køletørren fik vi uden beregning, da den forrige, ikke havde holdt så længe. 

6. Energi krise og sikkerhed.

Der blev talt om de eventuelle afbrydelser af strømmen, som energistyrelsen har varslet, hvad der 
sker på vandværket, om det hele bare starter op igen, og om vi evt. kan tvangsstyre pumper osv. I 
tilfælde at styresystemet ( Blue Control ) ikke kan startes.

7. Temadag/siden sidst.

CH, KA og MR deltog i Temadagen i Sakskøbing sportscenter d. 24 september, der blev kigget på 
selvaflæselige målere, rentvandstanke, og kalkspaltere.

8. Løn til kassere, drift ansvarlig og formand.

Det blev besluttet at lønnen til kassere, drift ansvarlig og formanden fortsætter med samme beløb.

9. EVT.

AOH bad om tilbud på tilslutning til vandværket, af sin ejendom på Hvidvej 9, KA undersøger dette.

Vi fik fremvist Eurofins analyserapport fra sidste prøvetagning, og alt så meget fint ud.

CH meddelte at han og familien sætter huset til salg på Fornebyvej til foråret, og fraflytter 
Våbensted, det betyder at der på sigt skal vælges en ny formand, CH vil gerne fortsætte så længe 
det er muligt, og vil derfor også gerne modtage genvalg ved næste generalforsamling.

_____________________________________ _______________________________________
Claus Hansen Martin Rasmussen

_____________________________________ ________________Afbud__________________
Anders Orbert Hansen Troels Krag Hansen

_____________________________________ ________________Afbud________________
Jens Brandt Jesper Schor


