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              PROTOKOL

Den 5. maj 2021 afholdtes bestyrelsesmøde hos Anders Orbert Hansen. 
I mødet deltog Anders Orbert Hansen (AOH), Claus Hansen (CH), Troels Krag Hansen (TKH),  
Jens Brandt (JB), 1. suppleant Martin Rasmussen (MA) og driftsansvarlig Kurt Arildsen (KA).   
Fraværende var Ebbe Jørgensen (EJ) som havde meldt afbud.

Mødet startede kl. 19.00 hvor formanden CH bød velkommen. Da sekretæren EJ havde meldt afbud
blev det aftalt at JB denne gang overtog referentrollen.

1. Godkendelse af referat og underskrift.  
Referatet fra sidste møde d. 23. marts 2021 blev godkendt og underskrevet.

2. Generalforsamling 2021 i Foreningshuset. 
CH havde reserveret foreningshuset til mandag d. 7. juni kl. 19.00. CH sørger for indrykning af 
annonce i Sakskøbing Avis tirsdag d. 19. maj, hvoraf det vil fremgå at bestyrelsen foreslår 
vedtægtsændringer som kan læses på vandværkets hjemmeside. 
Da der sandsynligvis stadig er Coronaregler (forsamlingsforbud) blev det aftalt at der skal ske 
tilmelding til generalforsamlingen, ligesom der ved fremmødet skal vises negativ Coronatest eller 
gyldigt Coronapas. Dette vil også fremgå af annoncen.

3. Kasserer og regnskab.
JB gennemgik hvad der have været af posteringer siden sidste møde. Det blev vedtaget at vi 
fremover vil aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, som kommunen kræver for at godkende 
vandværkets takstblad. Jb havde kontaktet  Øernes Revision og talt med Kim Sørensen, som havde 
givet udtryk for at vi kan få udarbejdet årsrapporten til en fornuftig pris, hvis vi selv stadig laver 
budget, investeringsplan, momsregnskab, indberetter vandafgifter, laver lønregnskab og indberetter 
AM-bidrag samt A-Skat . JB kontakter Øernes Revision og sørger for at få det op at køre. 

4. Teatertur i juli måned. 
CH bestiller transport så vi er i Nyk. F. Hallen en halv time før forestillingen. Efter revyen har CH 
bestilt bord på Hotel Falster.

5. Siden sidst. 
Som driftsansvarlig fik KA ordet. Han orienterede om, at en ejendom på Rødeledsvej som fik vand 
gennem naboejendommen nu var blevet lovliggjort så der er stophane og målerbrønd på begge 
ejendomme.
KA kunne også fortælle at en ejendom på Krårupvej, hvor målerbrønden stod inde på 
naboejendommens grund (markvej) nu er blevet flyttet så regulativet bliver overholdt.
KA meddelte at kirken/præstegården havde fået udskiftet måleren, da den gamle ikke virkede.
Den gamle var i størrelse en 6m3 måler. Den nye er en mindre måler. (2,5m3) 

6. Eventuelt. 
Det blev aftalt at KA, som driftsansvarlig, fremover deltager i bestyrelsesmøderne.
 
CH havde rekvireret restanceliste fra Guldborgsund Forsyning (GF) som viste at restancerne var på 
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et fornuftigt niveau. Dog er der tilgodehavender på ca. kr. 4000,00 som nok er uerholdelige. CH vil 
drøfte det med GF med henblik på at afskrive beløbet.  
CH orienterede om at den nye gasledning der skal graves ned, fra Sjælland  til Falster og videre 
over Lolland til Nakskov, vil krydse vores vandledninger 3 steder. (på Nørreskovvej, Fornebyvej og
Maribovej). Bestyrelsen mener at vores digitale Webgrafkort viser de korrekte placeringer af vores 
ledningsnet.

Jb, der administrerer vandværkets hjemmeside, kunne meddele at der er flere og flere der logger ind
på hjemmesiden. Vandværket har haft hjemmeside siden ultimo 2014.

Mødet afsluttet kl. 20.45

_________________________         _________Afbud____________
   Claus Hansen       Ebbe Jørgensen

 _________________________         __________________________
   Anders Orbert Hansen       Troels Krag Hansen

_________________________        _________________________       
   Martin Rasmussen        Jens Brandt
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