KOSTRÆDE NY VAND- nr.3 i Danmark, nr. 1 på Sjælland
protokol s. 241
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2015 kl. 19.00 hos Klaus - ikke hos
Leif – vi mødes IKKE på vandværket - se dagorden dateret Kostræde Banker den
22.11.2015.
Fremmødte alle var til stede!

Punkt 1:

Protokol
a) Bemærkninger til referatet 01.juli2015. Ingen
b) Referatet underskrives. Gjort.

Punkt 2:

Orientering
a) Vandbrud Dueurtvej- mindre brud på anboring.
b) Vandbrud Bankevejen ved nr. 67- der var en del problemer med hovedventiler, som
ikke kunne lukkes nogen steder heller ikke ved Knopurtvej og begge er skiftet
c) Måleraflæsning til Vordingborg Forsyning. Det blev et problem, idet 243 ud af 463
målere skulle opdateres og ikke viste årsforbrug. Evt. fejlmålinger modregnes til
næste år. Andelshavere tilsluttet det offentlige kloaknet aflæses og registreres.
Andelshavere uden kloaktilslutning tilbydes indrapportering, ellers bruges
selvaflæsningskort.
d) I samarbejde med Rambøl udarbejdes en ny hjemmeside for Kostræde Ny Vand,
hvor generalforsamlingsreferater lægges ud - evt. også bestyrelsesreferater.

Punkt 3:

Økonomi og regnskab
a) Status – se bilag fra kasserer
b) Godkendelse af budget 2016 – godkendes med de anførte stigninger, se bilag
c) Takstblad 2016- godkendes se bilag.
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Punkt4:

Vandanalyser
a) Resultat af analyser – vandkvalitet udmærket og lever op til vores ry.

Punkt 5:

Information
a) Intet

Punkt 6:

Vandværkets drift
a) Intet – og dog, laptop nede og er kassabel – ny søges anskaffet. Der indkøbes
ventilator, idet der kommer duggede ruder i vandværket.

Punkt 7:

Næste bestyrelsesmøde
a) Fastlæggelse af generalforsamling, dato m.v. - søndag den 13. marts 2016 kl. 10.00.
b) Bestyrelsesmøder afledt heraf – onsdag den 17. februar kl. 19 pakkemøde hos?
Regnskab færdigt den 3. februar – onsdag den 3. godkendelse af beretning på
bestyrelsesmøde om aftenen hos?
c) Stemning for julekomsammen? – fredag den 8. januar 2016 er foreslået til
”julehalløj” – Jørgen arrangerer. Tilbagemelding hurtigst muligt – 5 dage.

Punkt 8:

Eventuelt
a) Intet
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_______________________________
Leif Nygaard

_______________________________
Gert Groth

_____________________________
Jørgen Olsen

_____________________________
Erik Jensen

______________________________
Klaus Wichmand Larsen

gg skrev ref. 25.11.2015.
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