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Snak om arb. ifm. den nye cykelsti
Gennemgang af arbeidsfordeling. Rengøringsd ag 23 / t-22 kl 9.
Der er aftale i hus med Bjergbygård. Bestyrelsen beslutter at indgå aftalen med nitritbegrænsning for
260k.

Bundemosegården har ikke beslutte om de vil indgå aftale om nitritbegrænsning. Der forhandles
desuden om mindre adgangsvej til området. Forventet ca 50k.
Det forventes at Jyderup dækker en andel, da deres område overrapper.
Dekleration udformet af Danske Vandværker, fungerer både som kontrakt og tinglyses. Træder i kraft
Llt-22, efter kommunens afgørelse om skatteregler.
VN ønsker at købe mere vand (20kbm i stedet for nuværende 10kbm). Det kræver ombygning af
vandværket for ca 1 mio, som VN vil dække. Derudover medfører det forhØjet risiko for pesticider i
vandet, og øget BNBo. samtidig vil vN ikke længere betale samme andel af
administrationsomkostninger mv. VN aftager på nuværende tidspunkt ca So% af produktionen, med
dertilhørende indtægt. Bestyrelsen skal beslutte om der fortsat skal sælges vand til VN og
hvormeget, udfra et mål om at sikre rent vand, billigst muligt, til vores egne forbrugere. Beslutningen
tages på næste bestyrelsesmøde.
Det besluttes at hæve det faste bidrag med 100kr til 800kr, som kompensation for store investeringer
i år og næste år, med det formål at reducere underskuddet.

CVR: 30134257
Stigs Bjergby va ndværk, Nykøbingv e) 92, 4440 Mørkøv

www.stiesbierebwand. dk

4.

5.

15. november 2021

Erik Bryrup
Steffen Andersen

iesper Jensen

Astrid Hansen

Lars Peter Stougaard

BennV Knudsen

Martin Dilline

Keld Jensen

Simon Høilind

ffi

Y



ffiffi ffi 6ffi ffi#ffi ffiffi ky wffi mxdwffi r$m

6. Friheden 23 får en ny målerbrønd, værdi 1200kr, i forbindelse med andet arbejde der forstyrrer
nuværende, på betingelse af at den installeres på nuværende lednin§. Ejer forestår selv

installationen.
7. 8k gives til Nykpbingvej 61, som hjælp til udbedring af utæthed.

8. Sletning af døde Iedninger; Enkesædet, Enghaven. Udsættes til vi hører fra Menighedsrådet.

9. Økonomien ser fin ud. Papirer til banken underskrives, mhp at Astrid (nye sekretær) får adgang.
-1!tu tlr10. Eventuelt. q" +
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