
  

 

                                                                                                                 Drøsselbjerg, den 7. Marts 2021 

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk 

Tirsdag den 2 Marts 2021 kl. 16 hos Troels. 

Deltagere:  Formand  Troels Lund 
                     Næstformand  Søren Skovager 
                     Sekretær  Allan Burmeister 
                    Kasserer  Lars Meng 
 Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen 

1. suppleant   Hans Henrik Nørskov Mikkelsen  
  
                            

Vandværkspasser  Knud Olsen. Afbud 
 Regnskabsfører  Bjarne Thor Jensen. Deltog online. 
 
      
Dagsorden:     
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 
 

2. Nyt fra Formanden. 
Intet nyt fra Kalundborg kommune vedr. BNBO. 
Vandanalyser gennemføres som et fælles tilbud med vandrådet far Eurofins. 
Termografisk gennemlysning af styretavler gennemføres ligeledes fælles med vandrådet. 

 
3. Regnskabsfører 

a. Regnskab 2020 til godkendelse 
Indtægter ca 40.000 større end budget. 
2 stk. ny tilslutninger har være bekostelige da der skulle ”skydes” under vej ca. 50.000. Men skønnes 
at ny tilslutninger på samme ledning senere vil være en del billigere end normalt. 
Den udsendte balance for 2020 blev godkendt som baggrund til udfærdigelse af regnskabet, som skal 
godkendes på næste møde. 

b. Saldo dd. 
1.581.934,23 kr. 

c. Ejerskifte 
18 ejerskifte siden 1. Januar 
Oprettelse af ”Waterdisplay” koster 2.000 kr. annonceres på hjemmesiden. 

d. Beslutning om opgradering af styresystem: DI-teknik, Ka-El, Blue 
De 3 tilbud blev gennemgået med efterfølgende debat. Resultatet blev en flertals beslutning om at 
takke ja til tilbuddet fra Kalundborg El. Ikke det billigste tilbud men der blev lagt vægt på at flere 
lokale værker kører med hans anlæg, som er velfungerende på drift og support. Vi forventer en vis 
synergieffekt da samme anlæg kørere lokalt og flere har kendskab til anlægget. 
Troels og Allan tager kontakt til Kalundborg El for at få sat gang i opgraderingen. 

 E. Indberetning af nøgletal til Danske Vandværker er gennemført. 
 F. Vi har ca 60.000 kr. til gode hos 21 andelshavere. 

 
 
 
 



4.    Vandværkspasser 
Alt er normalt 
Der blev drøftet ” Samspil mellem bestyrelse og ansatte” som beskrevet i vandposten. Det skal stå 
klart at samspillet skal foregå positivt. 
 

5. Kommende generalforsamling, Tidspunkt, Ordstyrer, Tilrettelæggelse 
Generalforsamlingen gennemfører 30.05.2021 kl: 10.00 i Kirke Helsinge forsamlingshus. Der er forslået 

Arne som ordstyrer. Dagsorden efter vedtægterne. Vi vil forsøge at etablere et indlæg om 

blødgøringsteknikker fra Danske Vandværker på generalforsamlingen. 

6.  Er der behov for revidering af vedtægterne. 

Der skønnes ikke behov herfor. 

7. Møder og kursus aktiviteter. 

Bjarne og Troels deltager på et kursus om ”Online møder” 

8. Evt. 

Intet 

9. Næste møde. 

Tirsdag d. 20.05.2021 hos Lis og Bjarne. 

 

Referent  

Allan Burmeister 

 

 

Troels Lund  Søren Skovager  Lars Meng 
 
 
 
 
 
Kaj Pedersen  Allan Burmeister. 

 


