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 KOSTRÆDE NY VAND- nr.3 i Danmark, nr. 1 på Sjælland  

                      

                           protokol s. 244 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2016 kl. 19.00 hos formanden Leif 

Nygaard - se dagorden dateret Kostræde Banker den 6.februar 2016. 

Fremmødte var formand Leif Nygaard, kasserer Jørgen Olsen, driftbestyrer Erik Jensen, vandanalyse Klaus 

Larsen og sekretær Gert Groth. 

 

Punkt 1: Protokol 

a) Bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet 25.11.2015.   

 Ingen bemærkninger 

b) Referatet underskrives. 

 

 

Punkt 2: Orientering 

a) Byggeri opstartet på Præstegårdsjorden Bankevejen/Køng Møllevej. På baggrund af 

tidligere mht SR designs byggesag, som betalte fulde anlægningsbidrag er det mest 

nærliggende at kræve det fulde bidrag.  Formanden sender udtalelsen til høring i 

Vandværksforeningen. Der var flertal for at kræve fuldt bidrag for hele udstykningen. 

Et medlem, Gert Groth ville opkræve bidrag for 1 grund ad gangen. 

b) Vandforbrug hos grd. Peter Søgård, Svinøvej 74. Vandværket har ikke været 

opmærksom på det forøgede vandforbrug og fulgt op og Peter Søgård har så ikke 

betalt for en ekstra andel og a`conto for det målte forbrug på 7.800 km3. Peter 

Søgård har sået tvivl om opgørelsen og nævner vandbrud, som han ikke har 

konstateret og så fået en kreditnota på 1 ekstra andel og merbetaling for det 

forøgede forbrug. Opkrævningerne for vandforbrug deles over i 2 a`conto i 2016 og 

der er planlagt 4 i 2017. Et medlem, Gert Groth mente, at der skulle betales for 

2.andel isf. kreditnotaen . 

c) Vandbrud Bankevejen. Ved siden af tidligere vandbrug er der opstået nyt brud pga 

dimensionerne ikke bruges mere på rør. Der er arbejde i gang med at få beregnet 

omkostninger til ny ledningsføring. Den nuværende ledning er fra 1957. 
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Punkt 3: Økonomi og regnskab 

a) Status. Se vedlagte bilag på regnskabsark fra kasserer. Indestående i Vordingborg 

Bank,  kontant og værdipapirer i depot og foreningskonto Spar Nord, smat Lollands 

bank  

b) Godkendelse af regnskab 2015. Formanden gennemgår det rettede forslag med 

særlig vægt på ændringer i forhold til udleverede. Regnskab rettes yderligere i 

samarbejde med revisor. 

 

Punkt4: Vandanalyser 

a) Ingen analyser udtaget efter sidste bestyrelsesmøde 

 

 

Punkt 5: Information 

a) Orienteringsblad. Der indsættes tekst og billeder fra Vandværkets jubilæum. Det 

erstatter tekst med vejledning mv. Sløjfning af boringer indsættes isf. Bladet 

afleveres til trykning torsdag og er klar til pakning onsdag den 17. febr.  

b) Annoncer. Alle har gentegnet hos Erik, så de er på plads. 

 

Punkt 6: Vandværkets drift 

a) Ventilator er monteret 

 

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde 

a) Pakkemøde den 17. februar 2016. Vi pakker kl 19 hos kasserer Jørgen.  
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Punkt 8: Eventuelt 

a) Bestyrelsens årlige udflugt søges lagt i foråret/forsommeren 2016. 

 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Leif Nygaard    Jørgen Olsen 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Gert Groth    Erik Jensen 

 

______________________________ 

          Klaus Wichmand Larsen   gg skrev ref. 10.02.2016. 

 

 

 

 

 

 

 


