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      protokol s. 236 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 kl. 19.30 hos Erik – se dagorden 

dateret Kostræde Banker den 27. maj 2015. 

Møde iflg. dagsorden: 

Referent: Leif 

Afbud: Gert 

Punkt 1: Protokol 

a) Underskrift af referat fra den 29. januar 2015 

b) Underskrift af referat fra den 29. april 2015 

Punkt 2: Orientering 

a) Regionen gennemgik Grundvandskortlægningen for området nord og øst for 

Vordingborg. Kortlægningen viser at det område hvor vi havde tænkt os at placere den 

nye boring ligger i et nitratfølsomt område og det kan ikke anbefales at vi placerer den 

der, vil kræve et forholdsvis stort område hvor der ikke må dyrkes. 

Der blev drøftet alternative placeringer vest for Bankerne – arealet mellem Højdevej og 

det gamle mejeri eller på den anden side af vejen, Kortlægningen angiver at det vand vi 

vil pumpe op vil være ca. 200 år gammelt, dvs. velbeskyttet. 

b) Afskærmning igangsættes formentlig i uge 24. 

c) Åbent Hus 

Bestyrelsen blev udsat for en lille vandtest, det gik fint. 

Der skrives på jubilæumsblad klar til uddeling i uge 26. 

Praktiske ting blev drøftet 

  

Punkt 3: Økonomi og regnskab 

a) Status.  

Invest:   643.803,79 kr.  afkast 11.477,40 kr. 

Likvid kapital i Lollands: 812.085,96 kr.  

Spar Nord: 357.415,00 kr. 
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Punkt 4: Vandanalyser 

a) Ingen. 

 

Punkt 5: Information 

a) Intet. 

 

Punkt 6: Vandværkets drift 

a) Afløbsledning fra slambrønd stoppet, ledningen spores og der graves evt. i grøft for 

etablering af reservoir, der skiftes dæksler til lidt mere handy. 

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde 

a) Onsdag den 1. juli 2015 kl. 19.00 hos Leif. 

Hovedemne ”Åbent hus” 

b) Bestyrelsesudflugt weekend 4. – 5. september. 

Heidi og Gert har foreslået 3 gode steder, der er overvejende stemning for at turen skal 

gå til Nakskov – Hotel, restaurant Skovridergården med besøg på Skibs- og 

Søfartsmuseet.  

 

Punkt 8: Eventuelt 

a) Intet  
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