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1. Godkendelse af referat af 21. august 2018. 
    Referatet blev godkendt 
 
2. Orientering fra bestyrelsen 
    Frede og Flemming, har været på kursus hos Grundfos.  

 

    Der har været foretaget et gratis pumpe- og installationstjek. Resultatet af dette, var tilfredsstillende.  
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 Side 2 

     

 Der ses to problemstillinger:  

 En at ledningerne ikke konsekvens ligger hvor det burde ligge ift. vores ledningskort. Kortet retters ved alle de 

lejligheder hvor der observeres diskrepans. Et andet problem er, at nogle steder er vandledningerne lavet af 

PVC materiale der kan være svært at skaffe reservedele til, ved brud mv. Dog burde vores normale samar-

bejdsvirksomhed, have reservedele liggende. 
    Konklusion er, at der altid skal være ledningsmateriale liggende klart til at ordne eventuelle brud. Dette ved at 

have en ekstra vandledning der kan kobles på, og lægges ovenpå jorden indtil korrekt reparation kan foretages. 
     

 SP: Ledningerne omkring Kockholmsvej og mod Strøbylille, passer heller ikke der hvor de burde ligge ift. teg-

ninger. Dette er observeret ved igangværende gravearbejde.  
 
3. Vandanalyser 
    Vi har endnu ikke modtaget svar fra Stevns Kommune omkring hvordan vi bør følge lovgivningen ift. rammeud-

bud. Der ligger samtidig en forespørgelse omkring det samme i Vandrådet.  
    PH værdien har vist sig for lav, ved en måling. En efterfølgende måling har dog vist, at PH målingen er over 

grænseværdien. Det må derfor konkluderes at der har været en fejl i den første analyse.  
    Fredag den 30. november, foretages der nye prøver på værket. Herunder en prøve på fluorid. Samtidig tages 

prøver ved aftapningssted, hos en andelshaver.  
 
4. Status på stophaneprojekt 
    SP: Vi er næsten færdig med første etape. Det vil sige der er påsat fire nye stophaner. Næste projekt er otte 

nye stophaner omkring Svalemosevej. 
    Afprøvning af nye stophaner ved Kystvejen 252, viser de to stophaner er tætte - og virker efter forskrifterne.  
    HB: Der bør laves yderligere stophaner ved den yderste del af vandværkets område. Således at der kan lukkes 

ned for flere og mindre områder end først planlagt. Dette for at sikre vandtilgangen for Restauranten på Kyst-

vejen 252, ved et eventuelt nedbrud. Sat op således at der kan tilgå vand fra Strøby Egede vandværk, til min-

dre sektioner end nu. Dette vil øge driftsikkerheden. 
 

  
5. Vandledningsbrud 
   Garderhøjen 8-10 - almindelig brud. 
   Løvsangervej 35 - 37 - almindeligt brud. 
   Svalemosevej 57 

   Strandvejen 26 C - overgravet to gange. samt almindelig brud ved nr. 57 

  
6. Orientering fra vandpasser. 
    SP:  Brud ved Svalemosevej 57. Bruddet er meldt til vores forsikringsselskab. Andelshaver har gjort det 

samme. Der er efterfølgende etablere ny vandmåler tæt på hovedledning. 

 
    Vigtigt, ved brud skal andelshaver kontakte vandpasser. Hvis vandpasser ikke kan kontaktes skal VVS firma 

kontaktes - se hjemmeside for flere oplysninger. 
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 Side 3 

 
    Der er fældet træer ved vandværket, Samtidig er rødderne fræset op, fra de fældede træer. Derved er der ikke 

længere fare for at rødderne vokser ind i vandtankene. 
    Generelt skal der arbejdes med at gøre haven omkring vandværket pænere, herunder beplantning, samt op-

sættes nyt rækværk. 
   

  Trykfiltre til ilt- og styreventiler skal skiftes. Dette grundet at de nuværende ikke er lovlige pga. fare for at fil-

trene kan sprænge under for stort tryk. Dette vil koste ca. Kr. 10.000,00 
     

 Servicekontrakter. Der skal drøftes med Danvatec, om det kunne være fornuftigt med service på pumper mv., 

ved boringerne.  

 
   Susanne tilmelder sig Drift- og hygiejne kursus for vandpasser. 

  

 Alarmsystemet på vandværket er fuldt op to date. 

 

 Der er mange forespørgsler omkring undersøgelse af Ler-vikar system - system der registeret alle 

 nedgravede ledninger. Vi skal kunne svare inden for tre dage ved en graveanmodning. 

 Rambøll har givet tilbud på at administrere dette for os. Dette accepteres. 
 

 Hjemmesiden er lavet således at den kan tilgås via mobil og tablet. Samtidig har den fået ny forside. Bestyrel-

sen vil løbende orientere sig på siden. 
 Stor ros til hjemmesiden, til vandpasser fra bestyrelsen. 
 

 Vanindvindingstilladelse. Godkendelse er udløbet. Kommune er opmærksom på dette. Bestyrelsen afventer til-

bagemelding fra kommunen. 
 
7. Orientering fra kasserer. 
 SP orienterede. Blandt andet, at der er stor aktivitet i sommerhussalgene.   

  

 Vedr. krav til krypteret mail, pga. nye persondataloven. Bestyrelsen følger udviklingen på området. 

 

8. Regnskab pr 31. oktober 2018 
 Godkendt.  

Der forventes underskud for 2018. Dette pga. projekter med nye stophaner.  

 
9. Takstblad 2019 
 Endnu ikke godkendt hos Kommunen 

 
10. Drøftelse af Thetys 
 Oplæg blev drøftet 
 Flemming laver Thetys til næste møde. 
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 Side 4 

11. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 
 Intet nyt 

 
12. Eventuelt 
 Ny dato for generalforsamling.  

 Flyttes fra 26. Maj, flyttes til den 5.maj klokken 10.00 
 Bestyrelsen mødes klokken 09.00, før generalforsamlingen 
 
13. Næste møde 
 28. Januar 2019. Klokken 18.30, hos Frede. 

 

 

 

 

 

 

 

 


