
 

 

       Referat af bestyrelsesmøde i Strandlund Vandværk 
 
                                    d. 22-03-2018 
 
Hele bestyrelsen var samlet.  
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Siden sidst: 
 
Punktet fyldte meget på bestyrelsesmødet, da Lars, Sune og Bent havde haft et møde med  
FORS med henblik på ringledning og en evt. senere overdragelse af vandforsyning, til Strandlund, til 
dem. Vi har i bestyrelsen, drøftet muligheden for at sikre en god og sikker vandforsyning.  
Løsningerne har kredset omkring, en ny boring, ringledning til et nabo vandværk og  
overdragelse af vandforsyningen.  
Mødet med FORS, bragte klarhed over muligheder/konsekvenser for overdragelse. 
Med de stigende krav til drift af vandforsyning, og større ansvar, er det en vej som vi  
vil undersøge nærmere. 
 
Økonomistatus: 
 
Økonomien er god, forstået på den måde at der er penge til driften og de planlagte  
fornyelser. Den planlagte udskiftning af målere er gået som forventet, uden store  
uventede ekstra arbejder. Økonomien blev drøftet i forhold til etableringen af en ringledning samt en 
worst-case betragtning ift. en evt. overdragelse af forsyning.  
 
I forbindelse med fremlæggelse af regnskab, til generalforsamling, har vi stadig nogle udeståender 
vedr. kommunens ønske til ændring af regnskabsopstillingen. Med meget kort tid til forventet 
tidspunkt for afholdelse af generalforsamling, overvejes det at udsætte generalforsamling.  
    
Forberedelse af generalforsamling: 
 
Med regnskabet i mente, og den seneste udvikling ift. formandsrollen enedes man om en udsættelse af  
tidspunktet for afholdelse af generalforsamling. Ny dato er 25-05-2018.  
 
Fastlæggelse af kommende møder: 
 
17-04-2018 og 09-05-2018 er foreslået som datoer for kommende møder. 
 
Eventuelt: 
 
Kommende bestyrelsesmedlemmer/kandidater blev drøftet da Lars tidligere har udtrykt at han ikke 
nødvendigvis ønsker at fortsætte som formand. 
 
Per fremlagde tilbud fra Brøndboringsfirmaet Brøker A/S vedr. inspektion og udskiftning af pumpe i 
brønd.   Tilbuddet blev godkendt og aftalt at Per løber videre med eksekveringen af dette.  
 
Referent: Flemming Blandford 
 
 
   


