
  

 

                                                                                                                 Drøsselbjerg, den 24. maj 2020 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk 

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2020 kl. 16.30 hos Troels Lund, Gårdhøjsvej 6, Drøsselbjerg 

Eventuelt afbud til formanden senest mandag 18. maj. 

Deltagere:  Formand  Troels Lund 
                     Næstformand  Søren Skovager 
                     Sekretær  Arne Kristensen 
                    Kasserer  Lars Meng 
 Bestyrelsesmedlem Gitte Nybo 

1. suppleant   Allan Bürmeister  
2. suppleant   Kaj Pedersen   

                            
Vandværkspasser  Knud Olsen 

 Regnskabsfører  Bjarne Thor Jensen 
 
Gitte Nybo og Kaj Pedersen var ikke fremmødt. 
      
Dagsorden:     
 

1. Godkendelse af referat 12. februar 2020. 
Godkendt. 

2. Generalforsamling 2020  

Den 21. juni 2020 kl.13.00 i Kr. Helsinge Forsamlingshus, er bestilt. 
Lisbeth Wegener har accepteret rollen som dirigent. 
En drøftelse med Danske Vandværker om en beslutningsfejl på sidste års generalforsamling, gav 
ikke en håndfast anbefaling. Det pågældende vedtægtsændrings forslag tages dermed op til 
endelig vedtagelse som lovet generalforsamlingen i 2019. 
 
Bestyrelsen håber, at vi kan gennemføre generalforsamlingen den 30. august 2020, der tages 
nærmere beslutning når forsamlingsantallet hæves til over 100 personer. 
 

Herunder tekst fra referat af generalforsamling 2019:

 



 
 
 
Bestyrelsen besluttede efter en nærmere drøftelse, at forslaget optages på dagsordenen på den    
kommende generalforsamling til behandling forfra, da beslutningen fra sidste år var ulovlig i forhold  
til de gældende vedtægter. 
 
På valg er:   
Bestyrelse Troels Lund og Arne Kristensen 
Suppleanter Kaj Pedersen og Allan Bürmeister 
 

 
3. Regnskabsfører 

a. Økonomi. 
Kontoen for målerleje udgør kr. 69.800. 
Konto i Danske bank, udgør kr.1.224.504. 
 
 

b. Budgetopfølgning 2020 
1. kvartal ser fornuftigt ud. 
På konto 2438 vil der være en besparelse på ca. kr. 10.000 årligt. 
 

c. Balance 2020 
                             Der er lavet et nyt system i Banken omkring betaling af regninger, hvor både   forretnings- 
                             fører og Kasserer, skal godkende udbetaling af regninger.                           
                             Dette medfører øget arbejde for den folkevalgte kasserer og derfor besluttede bestyrelsen,    
                             at kassererens honorar øges med kr. 4.000.00 årligt. 
 
                             Budget 2021. 
                             Budget 2021 bliver på samme ark, så man kan se forskellen i forhold til 2020 
 
                            Takster budget 2021. 
                            Blev godkendt. 
                              

4.    Vandværkspasser 

Fejl på forsyningsledningen på Stendyssevej den 19/5 er repareret. 

På Østersvej har en fremmed entreprenør gravet en forsyningsledning der er placeret på en 
privat grund over, idet der var fejl i vandværkets ledningstegninger.  Der rettes henvendelse til 
Thomas Opdal for rettelse.af tegning.  

                  Vandværket har fået lavet automatisk udpumpning på skyllebassinet. 

                  Nøgler til vandværksbygning, udskiftes til ny sikkerhedslås. Der laves 10 nøgler og 1 til nøgleskab, 

                  Vandværkspasseren sørger for dette. 

                  Computer på filebænken i vandværksbygningen er koblet fra. 

                  Firmaet Contech hænger lidt i at få gjort arbejdet færdigt med sektionsmålerne i brøndene  
                  m.m. færdigt. Vandværkspasseren rykker for færdiggørelse.                        

5. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus 
a. Der har været normal drift siden sidste bestyrelsesmøde. 

i. Vandspild på ca. 200 m3 på Gårdhøjsvej 6. 



                              Til orientering. 
b. LER forespørgsler. 

i. 8 stk. siden sidste ordinære bestyrelsesmøde. 
                              Til orientering. 

c. Vedligeholdelse af Søbo. Arbejdsplan skal besluttes. 
 
Allan Burmeister, laver en plan for arbejdsopgaver og forslag til dato for arbejdsdag, som 
udføres af bestyrelsen. 
 
 

d. Store Pejledag. Fra Kommunen: Så er det blevet tid til at pejle vandværkets boring(er). I 
bedes ligesom tidligere anvende vedhæftede skema.  I år er perioden for pejling lagt 
omkring pinsen. Vi håber I kan finde tid til at pejle indenfor perioden 27. maj til 3. juni. 
Vandværkspasser og formand tager sig af dette. 
 

e. Vandværkets havetraktor er defekt og det vil koste ca. kr. 6.000, at få den repareret. 
Allan Burgmiester indhenter 3 tilbud på en ny havetraktor. 
 

6. Vandværkets hjemmeside – drifts info v. Arne Kristensen. 
            Besøgsantal på hjemmesiden. 
             Der har d.d. været 21.234 besøgende, hvilket er 2151 siden bestyrelsesmødet den 12/2-20 
 

Profilbilleder og persongalleri 

• Udestår: På hjemmesiden indsættes billeder af bestyrelse og regnskabsføreren, 
suppleanter og vandværkspasser indskrives med navn og mailadresse m.m. 
Kaj Pedersen vil på næste bestyrelsesmøde tage nye billeder. 
Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 
7. Kursusaktivitet og møder. 

Deltaget siden sidst: Ingen pga. Corona krise. 
 

Kommende kursustilbud: https://www.danskevv.dk/arrangementer/# 
 
Regnskabsføreren deltager i kursus omkring persondataforordningen den 27. maj 2020. 
 
 

8. Eventuelt. 
Spørgsmål om brandhaner tages op i Vandrådet, idet de ubrugte er en risiko for mulig 

forurening. 

Systemet Emsemble har vi endnu ikke solgt nogen af til forbrugerne, 

Annalyserapport fra 2018, hænger fortsat i Infotavle på Forsamlingshuset i Drøsselbjerg. 

Formanden tager sig af sagen, 

Rapport om vandværkets ledningsnet, tages op på et senere bestyrelsesmøde. 

 

9. Næste møde. 

Onsdag den 19. august 20 kl.16.00, Hos Knuds VVS, Kærrebjergvej 15, 4200 Slagelse. 

                  Referent:   Arne Kristensen 


