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Dagsorden

1, Valg af dirigent : Carsten Jensen

2.. Valg af stemmetæller: Lone

3. Mødeindkaldelse: lndkaldt rettidigt

4. Formandens beretning:

2019 var et turbulent år. Vedr. Nykøbingve j 21, erder endelig en afklaring, der er lagt vand

ind nu. Der er ny forbruger i Friheden 6.

Trin 1 af 5 i plan om udskiftning af vandrør er udført. Der var problemer med etablering af

rør ved vandværket, bla fordi entreprenør skød et hovedvandrør over. _

Rerrtvancistanke er rerloveret, Erik viser overiread rrreci forkiarirrg, der er nu ire utlgange fra

vandværket. I forbindelse med renoveringen opstod der en for stor turbiditet i vandet,

hvilket medførte at VN ikke ville aftage vand fra os,

Erik viser vores styresystem til vandværket, hvor man bla kan se turbiditeten, og hvordan

den har udviklet sig under og efter reno,rering at'yandtankene.

BNBO: Tidligere var der 25 meters sprØjtefri zone, nu må man drive økologisk landbrug

mm. helt op til boringerne. Vandværket skal nu betale en endnu større erstatning, og

derfor bliver takstbladet ændret.

Der er skiftet revisor, da der er ny regnskabspraksis som skal følges.

5. Regnskab v kassereren

Regnskabet fremlægges, der er et underskud på godt 105.000.

Regnskabet er godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Martin kommer ind i bestyrelsen

På valg:

Erik Bryrup Ønsker gerivalg

Jesper Jensen fratræder

Steffen Andersen ønsker genvalg
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Jens Andersen fraflyttet



Keld

En plads ledig

7. Valg af revisor og revisor suppleant

På valg:

Carsten Jensen

Suppleant

Gitte Jensen

8, Evt vandværkspasser

Jesper flytter og kan ikke være i bestyrelsen mere, så der er forslag om at gøre Jesper til
vandværkspasser. Det er godkendt.

9. Kommende projekter
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Trin 2 bliver på den vestlige side af Nykøbingvej ved Røjlegården, hvor der vil blive lavet ny

brønd som den der er sat på Nybjergbyvej.

Der er gjort klar ved NykøbingvejT2 med ventil.
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Projektet med at få installeret elektroniske måler er udskudt, da nye tør er blevet

prioriteret.

10. Evt.

Hul i fortov ved Nykøbingvej 57. Kommunen har påtaget sig ansvaret, da der ligger gamle

betonrør . Muligvis er det ifbm nedlægning af fiberrør at skaden er sket.

Nykøbingvej 21: det nye rø( er lagt i kanten af cykelstien

Friheden 6b: Er sluttet til i vores forsyningsområde, der er sat en brønd overfor friheden 3.

Der er overvejet at lave købe SMS system som kan varsle vandbrud osv,
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