
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

4. februar 2016 19.00 Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) 

Flemming Nielsen (FN) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 26. november 2015 

2. Orientering fra kasserer 

3. Urevideret regnskab 2015 – herunder anlægskartotek 

4. Budget 2016 og takstblad, samt likviditetsbudget 

5. Orientering fra bestyrelsen  

6. Orientering fra vandpasser 

7. Status på udfældningskar  

8. Orientering omtilbud på digitale målere 

9. Tilretning af regulativ på grund af nye klageregler 

10.Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 

11.Eventuelt 

12.Næste møde 

   

Ad 1: 

 Referat fra bestyrelsesmøde 26.11.2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad 2: 

 Af året vandmåleraflæsninger er de 106 skønnede aflæsninger. 32.882 m3 vand er faktureret. Udpumpet 

vand udgør 43.146 m3. Vandspild og skyllevand udgør ca. 5.841 m3. Besluttet at afvente påvirkningen fra 

de digitale vandmålere, som installeres i løbet af 2016 og 2017. 

 Små vandværker skal fremover aflægge regnskab efter regnskabslovens regler, og regnskabet skal ”hvile i 

sig selv”.  Vi aflægger i forvejen regnskab efter regnskabslovens regler, så ingen umiddelbart effekt heraf 

på vores måde at aflægge regnskab på. 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

Ad 3:  

 Anlægskartoteket. Eneste investering i 2015 var investeringen i en kalkknuser til en anskaffelsespris på 

244.277 DKK. 

 Urevideret regnskab. Indtægter ca. 44.000 DKK større grundet forhøjelser i priser. Overskuddet lander på 

23.740,25 DKK. 

 Aktuelt ingen debitorer. Under 1.000 DKK. 

 Regnskab fremsendes til revisor.  

 

Ad 4: 

 Budget 2016. Målerleje hæves med 30 DKK og yderligere 30 DKK i 2017. Vandspild hæves til 25.000 

DKK. Underskud på ca. 1.700DKK. 

 Likviditetsbudget. Udgifter til digitale vandmålere og bundfældningskar lagt ind i likviditetsbudgettet. 

 Takstblad. Fast afgift sættes til 600DKK og målerleje til 70DKK. 

 

Ad 5: 

  Nye regler for aflæggelse af regnskaber efter regnskabsloven. Se under punkt 2 ovenfor.             

 

Ad 6: 

  Der har været et stort vandbrud på Gærdesangervej. Der har været oversvømmelse på Løvsangervej 38. 

Drøftelser med ejeren Skovbrynet 9 vedrørende kalibrering af vandmåler. 

 Der skal anskaffes ny metalsøger/metaldetektor til vandværket. Nødvendig når der ledes efter vandlåse 

m.m. 

 Der er solgt 80 vandmålere for 160 DKK stykket. 

 

Ad 7: 

 Udfældningskar. FZ tager kontakt til Stevns Kommune vedr. behandling af ansøgning. 

 

Ad 8: 

 Palle Skovslund vandt 3 områder og Vandværket 2 områder. 60% af vandmålerne udskiftes i 2016 og 40% 

i 2017. Udskiftningen på begyndes i marts / april 2016. 

 Der placeres 225 vandmålere hos Palle Skovslund. Resten placeres på vandværket. 

 Der indgås aftale med Rambøll om software. 

 

Ad 9: 

 FZ har efter bestyrelsesmødet haft kontakt til Vandrådet v/ Ebbe Stub. Regulativet er færdigt, og det ud-

sendes fra Stevns Kommune i nær fremtid. Da der kun er tale om ”redaktionelle” ændringer, skal der ikke 

nogen ny godkendelse til. 

 

Ad 10: 

 Intet nyt fra Vandrådet. 
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 Side 3 

Ad 11: 

 Der afholdes generalforsamling  i Region Øst den 5. april 2016 på Comwell i Køge. 

 CM har fået ny mailadresse: cmejer@gmail.com 

 

Ad 12: Næste møde afholdes 7. april, hvor regnskabet skal underskrives. 

mailto:cmejer@gmail.com

