
 
 

Vandværksbestyrelsesmøde hos Lars torsdag den 6. februar 2020 
Deltagere: Jens, Bent, Flemming, Lars, Per og Sune 

Afbud: Ingen 
Ref: Sune 

 
 

1. Siden sidst: 
Den årlige opgørelse på vandforbrug til både forbrugere og kommunen er forløbet planmæssigt. 
 
Vi afventer Rambøll udkast til indberetninger til/fra LER. 
 
Der var et usædvanligt stort forbrug af vand i julen. Dette medførte bl.a. at én af vores pumper 
”steg af”. I den forbindelse, kom vores nye nødforsyningsledning i brug og fungerede perfekt! Det  
betød, at det ikke i nævneværdig grad, gik ud over forbrugerne! (Det betyder på dansk, at vi ikke 
havde haft vand i længere tid, havde vi ikke haft etableret ledningen) 
 
Vores vandtank er blevet renset (som planlagt) og ny pumpe installeret. 
Også ved den lejlighed, kom nødforsyningsledningen i brug. 
 
 

2. Økonomi: 
 
Kassebeholdningen er dags dato 1.106.387,68 kr. 
 
Revisor (Nordskov Revision ApS) har fremsendt oplæg til regnskab jfr. de nye regler for 
regnskabsaflæggelse. Regnskabet behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

3.   Nødforsyningsledning: 
 
Status: 
Vi er 99% færdige – der henstår alene noget administrativt efterarbejde, som afventer bl.a. 
Rambøll og kommunen.  
 
Økonomi: Godt 80% er faktureret i 2019 og 20% i 2020 af nuværende omkostninger på 
projektet. Den samlede pris holder sig således langt under den afgivne ramme for 
projektet. 
 
 
 
 
 
 



   
4.   Generalforsamling 2020 

 
Der afholdes generalforsamling i Strandlund Vandværk fredag den 27. marts kl. 19.00. 
I Karleby Forsamlingshus. 
Der udestår noget arbejde som forberedelse til generalforsamlingen som vil blive 
behandlet på næste bestyrelsesmøde. 
  
 

5. Bordet rundt/indkomne indlæg: 
 
Bent har rundsendt oplæg vedrørende vores forsikringsforhold - har vi den korrekte dækning i alle 
forhold? Det vurderes, at det har vi. 
 

 
6. Eventuelt: 

 
Bestyrelsen beder venligst om, at man sørger for at meddele adresseflytninger/ændringer i 
kontaktinfo mv. da det kan være et stort (og unødigt) stykke arbejde at finde rette modtagere af 
bl.a. opgørelser, opkrævninger ibrugtagningstilladelser mv. 
 
Vandværket har under det sidste år, ikke mindst i processen med nødforsyningsledningen, trukket 
- for frivilligt arbejde - urimeligt store veksler på Bent. Bent er kasserer i vandværket, men er også 
primær kontakt ved stort set samtlige henvendelser. Udover, også i dette referat, at udtrykke 
vores store tak, er bestyrelsen enige om, at Bent bør honoreres for den del af arbejdet, der ikke 
vedrører kasserefunktionen. Honoreringen drøftes og aftales på næste bestyrelsesmøde.  
 

   
7. Næste møde: 

 
      

Torsdag den 5. marts hos Per 
 

 
 


