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Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2015 kl. 19.30 hos Jørgen – se dagorden 

dateret Kostræde Banker den 22. april 2015. 

Møde iflg. dagsorden: 

Referent: Leif 

Afbud: Gert 

Punkt 1: Protokol 

a) Underskrift af konstitueringsreferat – Gert underskriver på næste møde. 

b) Ingen bemærkninger til referat fra Generalforsamling 

c) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2015 – Gert underskriver på 

næste møde. 

Punkt 2: Orientering 

a) Vi deltager – 2 tilmeldt – Leif kontakter Naturstyrelsen vedr. om de har tænkt mere over 

placering af ny boring ved Følfodvej. 

b) Afskærmning af filtre – Rør er flyttet så der er gjort klar til at Niels Juel Petersen kan 

montere. 

c) Åbent Hus 

Dato fastlagt til 12. juli 2015 kl. 12 – 17 

Erik får tilbud fra Hold da helt fest på telt 6 x 12 m, ca. 30 m2 gulv, glas, fadøl-anlæg 

dobbelt, Classic og alm pils. Claus taler med Spar Sallerup vedr. sodavand. 

Åbent Hus folder uddeles bredt i området 20-27 juni af Idrætsforening – 7 kr. pr. stk. -  

Der etableres vask så der kan aftappes velsmagende drikkevand. (LN) 

Konkurrence (LN) 

Materiale som egner sig til åbent hus købes hos FVD (LN) 

Der laves aftale med Dopper om tryk, kampagnemateriale mm. (LN 

Birthe laver sandwich 

 

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 bemærkninger til analyser, sædvanlig fine resultater                                                                                                               

Klaus har overtaget det ansvarsfulde arbejde med vandanalyser. 

 

Punkt 5: Information 

a) Intet. 

 

Punkt 6: Vandværkets drift 

a) Vandbrud Bellisvej udbedret 

b) Actuator er udskiftet. 

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde 

a) Mandag den 1. juni 2015 kl. 19.30 hos Erik. 

Hovedemne ”Åbent hus” 

 

Punkt 8: Eventuelt 

a) Intet  

 

 

        

 Leif Nygaard    Jørgen Olsen 

 

        

 Gert Groth    Erik Jensen 

 

    

 Klaus Wichmann Larsen 


