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Bestyrelsesmøde den 27. februar 2016 kl. 19,30  hos Evy  

 

Til stede var: Kurt – Kim – Per –  Evy afbud fra Søren der var syg. 

 

Kim fremviste det nye skilt, det er sendt til efterbehandling og kommer snart op på vandværket. 

Per afleverede el- og vandforbrug i 2015, der er udpumpet 17.306 m
3  

Nykøbingvej 15 er solgt til Jacob Kimer pr. ½-16, der etableres ny udendørs måler. 

Formanden har været til formandsmøde: Der bliver nu strammet op om loven, der siger at 

andelshavere med dyrehold, hvor der er drikkekopper eller risiko for udledning af sprøjtevæske skal 

have opsat en TBS-sikring (tilbageløbssikring) i særskilt brønd.  

Vandværket vil tilmelde sig Vandrådet, da der er flere informationer vi ikke får, når vi står udenfor. 

Det koster ca. kr. 2.000,- pr. år. 

Vi er pålagt at lave et bundfældningskar på vandværket til skyllevandet, så det kun er det rene vand der 

ledes i kloaken, og bundslammet skal så tømmes ved behov. Det vil koste ca. kr. 50-60.000,-, vi 

undersøger hos Christina Green, om der er mulighed for dispensation, idet vi kun bruger 200-300 m
3
 

skyllevand om året. 

Der bygges på Præsteengen 4, hvor vi har en ledning gående hen over grunden. Vi har besluttet at 

lukke ledningen og hente vandet på modsatte side. Smed Jesper er bestilt. 

Det er ikke muligt at finde målerbrønden på Højvangsparken 9 og det er ikke muligt at få kontakt til 

ejeren af Højvangsparken 26, hvorfor vi vil etablere en udvendig målerbrønd 1 m inde på grunden. 

Der er udtaget udvendige vandprøver på vandværket den 26/2-16. 

Det undersøges, hvorvidt ejere hæfter for betaling af restancer for lejere. 

Det reviderede regnskab blev godkendt af bestyrelsen. 

Da vi nu har fået totalrenoveret vandværket indvendigt, skal have hævet værdiansættelsen af 

inventaret. 

Ålykke Aps, 7830 Vemdrup har købt Præsteengen 12-16-18-21 og 22, vi må undersøge, hvordan vi får 

besked, når en ny ejer kommer til. 

 

På generalforsamlingen den 8. marts 2016 kl. 19,30 i forsamlingshuset, er Kim Hansen og Søren Noer 

på valg til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremkomme med et forslag til at fast afgift og henlæggelser 

hver forhøjes med kr. 50,- pr. 1/1-2017. 

 

 

Referant 

Evy Larsen  

 

 

 

 

 

 

 

 


