Den 4. juni 2019 afholdes bestyrelsesmøde hos Claus Hansen.
I mødet deltog Kurt Arildsen, Jens Brandt, Claus Hansen, Troels Hansen og Ebbe Jørgensen.
Peter Andersen var ikke til stede.
Formanden Kurt Arildsen bød velkommen og startede dagens dagsorden, med at fortælle om
planerne med en renovering af vandværkets boringer. Der er indgået forhandlinger med ”Næstved
Brøndboring og Vandværksservice” om en kontrol af begge boringer og udskiftning af pumper og
borerør. Det vil ske med start på den, der er beliggede ved ejendommen Maribovej 159, og herefter
kommer turen til den bag vandværket.
Der har været besøg af firmaet ”Kemic”, som yder service på vandværkets filtre. Disse virkede
ikke helt efter hensigten, og der blev konstateret en fejl, som senere er blevet udbedret.
Vandværkets kasserer Jens Brandt gennemgik regnskabet vedrørende indtægter og udgifter, siden
sidste møde, og han oplyste om den nuværende pengebeholdning, og fortalte blandt andet, at
udgifterne til vandværkets hjemmeside, der tidligere var gratis, nu koster kr. 480 årligt.
Der blev også drøftet nogle problemer, der er i forbindelse med Guldborgsund Forsyning, i
forbindelse med afregningen af vandafgifter, gebyrer med mere.
Der er foretaget udskiftning af en hovedvandmåler hos en forbruger, og samtidig enedes man om
ved første lejlighed, også at udskifte de store målere, der er placeret ved flere landbrugsejendomme,
da en mindre størrelse er billigere, og kan registrere forbruget uden problemer.
På generalforsamlingen i februar blev det omtalt, at der efterfølgende skulle foretages et par
ændringer af vandværkets vedtægter. Det drejer sig om at få ændret vandværket til et A.M.B.A.
i stedet for et andelsselskab, og at hjemstedet ikke mere er Sakskøbing kommune, men nu hedder
Guldborgsund kommune.
Under eventuelt drøftede man placeringen af stophanen til ejendommen Våbensted Byvej nr. 3,
der ikke kan lokaliseres efter en gammel tegning. Den vil man forsøge at finde.
Nogle forbrugere har klaget over problemer med vandtrykket, det vil man prøve af afhjælpe.
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