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Referat fra bestyrelsesmøde 09-02-2022 kl. 19.00 hos Leif Nygaard 
 

Klaus Larsen deltog under pkt. 1-2 

 

 

Punkt 1: Protokol 

a.  Referat fra bestyrelsesmøde den 27.10.2021 

Godkendelse udsættes til næste møde 

 

Punkt 2: Orientering 

a.  BNBO – De endelige arealer er udmeldt fra kommunen. 

Der optages forhandling med 3 lodsejere 

Mikael Enøe:  5.582 m2 

Helle Baadsgaard: 5.018 m2 

Uffe Nielsen:  1.773 m2 

Det er er alene arealer med erhvervsmæssig brug af pesticider der er i spil. 

 

Punkt 3: Økonomi og regnskab 

a. Status 

Spar Nord:  300.538,05,- kr. 

Lollands Bank:  363749,95,- kr. 

Investeringsbeviser: 587.154,58,- kr. 

b.  Anlægsregnskab. 

Anlæg og ledninger er nutidsberegnet dette er sket dels på baggrund af et ønske fra 

Vordingborg Kommune, dels på baggrund af at anlæg og ledninger igennem en årrække er 

nedskrevet over for kort tid. 

Anlægs- og ledningsværdien indføres i regnskabet ved en opskrivning værdi, herefter 

foretages afskrivning i forhold til etablerings år og tidligere afskrivninger, således at 

regnskabet fremadrettet udviser den reelle værdi. 

Regulering af takster og tilslutningsbidrag tages op på førstkommende møde. 
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 c. Nødforsyningsledning. 

Nødforsyningsledningen etableres i år. 

Overslagspris kr. 2.750.000,00 

I prisen er indeholdt servituterstatning, ombygning på værket, projektering og tilsyn samt. 

Evt. 960 m råvandsledning (kr. 365.000,00), lægges i samme grav som nødforsyningsledning. 

 

 Finansiering: Tages af kassebeholdning – resten låneoptages i Kommune Kredit med 

kommunegaranti. Provision: 0,75 % af restgæld og pt. 0,78% annuitetslån over 20 år. 

Omkostning første hele år (1,8 mil): 93.000,00 

  

d. Ny Boring 

Rambøll er anmodet om at vurdere 5 forskellige placeringer til en ny boring, 2 stk. på østlig 

side og 3 stk. på vestlig side. Der er ikke taget kontakt til berørte lodsejere. 

 Vurderingen og beslutning af placering tages op på førstkommende møde.  

Omkostning komplet råvandsstation: 590.000,-  

hertil kommer omkostning til etablering af råvandsledning og køb af jord og evt. erstatning 

for BNBO. 

Omkostning lånefinansieres via Kommune Kredit 

 

 e. Takstblad 

Takstblad godkendes med bemærkning om 

Fast- og driftsbidrag samt tilslutningsbidrag tages op til revision. 

Tilslutningsbidraget bør ikke hæves. 

 

Punkt 4: Vandanalyser 

a.  Seneste analyser har ikke givet anledning til bemærkninger 

 b. Miljøministeriet har besluttet at vi fremover skal analysere for PFAS-stoffer, umiddelbart 

tror vi ikke at vi har disse stoffer i vores grundvand 
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Punkt. 5: Information 

 

 

Punkt 6: Vandværkets drift 

a.  I forbindelse med gårdbrand i Ring afhentede Redningsberedsskabet vand på Højdevej 13 

gange 

 

Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde 

a.  aftales efter generalforsamlingen  

 

Punkt 8: Eventuelt 

Intet. 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Leif Nygaard    Anders Dyrlev 

 Formand    Kasserer 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

 Klaus Larsen    Peter Søgaard 

 Sekretær    Bestyrelsesmedlem 

 

 

_____________________________ 

Søren Hemming Madsen 

Bestyrelsesmedlem 

 


