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 Side 2 

Forslag til dagsorden 

Der indsættes på underpunker. Punkt 7.a og 7.b 

  

1. Godkendelse af referat fra den 3. marts 2020 

Godkendt 

  

2. Fastlæggelse af dato for generalforsamling  

Generalforsamlingen indkaldes til søndag den 05. juli, klokken 10.00, i Strøby Forsam 

lingshus 

Der afholdes bestyrelsesmøde klokken 09.00 samme sted. 

 

3. Vandanalyser. 

Henning: orienterede omkring boringerne. Herunder omkring Florid tallet. Tallet er under  

kravværdien. Det Forventes et fald, nu hvor boring 3 syres af. Udsyringen af boringen, 

vil samtidig have positiv virkning ift. vandvolumen. Udsyringen fjerner blandt andet til 

kalkningen i boringen.  

 

Pt. købes vand fra Strøby Egede vandværk, for at dække det samlede vandforbrug.  

Langt hovedparten af vandet trækkes fra boring 3. Der trækkes ikke meget fra boring 1.  

Boring 2 er lukket, blandt andet pga. saltvand indtrængning. 

 

Vi tester løbende vandkvaliteten, for at sikre overholdelse af grænseværdier. Samtidig  

gøres løbende tiltag for konstant forbedring. 

  

4. Strategi for det videre arbejde med boringerne/Kommunen 

Drøftelse: 

Er vi for sårbare, med kun en boring? Der er flere muligheder for at omgå denne pro 

blemstilling. Enten købe vandet af Strøby Egede vandværk. Eller laver en ny boring. Dog  

kan det være problematisk at finde et rette sted for ny boring. 

 

Beslutning: På generalforsamlingen lægges op til en drøftelse og beslutning af, at be 

strelsen Får mandat til at bestille eksternt konsulentundersøgelse ift. undersøgelse af  

muligheder for placering af ny boring.  

 

5. Orientering fra bestyrelsen 

Der er indkøbt ny kompressor til vandværket 

 

Vandanalyser er rykket frem, grundet covid-19. Dette, samt fremgangsmåden er god 

kendt af kommunen  

 

Beredskabsplanen er gennemgået og opdateret.  
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6. Orientering fra kasserer 

Oversigt over likvide midler, blev gennemgået. Oversigten sendes til Stevs Kommune –  

og drøftes med Kommunen. 

 

Oversigt over likviditet og resultat for 2019-2024: 

 

Oversigten viste et forventet resultat for 2020 med et underskud på 391.000 kr. mod et  

budget med et underskud på 2.000 kr. 

Den væsentligste årsag er øgede produktionsomkostninger på 387.000 kr. Formanden  

fortalte at det skyldes ekstraordinære afskrivninger på boring 1 (DGU.nr: 213.782) 

 

Overslag viser forventet underskud for  2021-2024 og faldende likviditet. 

  2021 2022 2023 2024 

Resul-

tat -198 -162 -133 -146 

Likvidi-

tet 787 445 135 -182 

 

 

Regnskab for første del af 2020 blev gennemgået.  

 

  

7. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Intet nyt  

 

7.A Generalforsamling - årsberetning. 

Blev gennemgået. 

 

7.B. Generalforsamlingen 

Der skal laves taksblad klart, der kan fremlægges på generalforsamlingen, Samtidig skal 

de fremlægges en langsigtet plan for økonomien for vores vandværk. 

  

8. Eventuelt 

Intet under punktet 

  

9. Næste møde 

Søndag den 05. juli klokken 09.00. Samme sted som afholdelse af generalforsamlingen. 

  

 


