
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

17. august 2016 19.00 Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) – (Næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Flemming Nielsen (FN)- (afbud) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. 1. Konstituering af bestyrelsen 

2. 2. Referat fra generalforsamlingen 

3. 3. Orientering fra bestyrelsen 

4. Orientering fra vandpasser, samt orientering om situationen med 

vores vandpasser. Jørgen Hansen har sagt op. Forslag at vi ansætter 

Susanne, bilag vedlagt.  

5. Vandledningsbrud 

   1. Stophaner 

   2. Indsigelse vedr. betaling for vandledningsbrud  

6. Orientering om digitale vandmålere 

7. Orientering fra kasserer, herunder regnskab og budget 2017  

8. Drøftelse af Thetys 

9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

   

Ad 1: 

 Bestyrelsen konstituerede sig med FZ som formand, HB som næstformand, SP som kasserer og CM som 

sekretær. 

Ad 2: 

 Referat fra formødet til generalforsamlingen 30.05.2016 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen eva-

luerede i øvrigt forløbet af generalforsamlingen. 
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 Side 2 

Ad 3:  

 SP omtalte adgangsforholdene til boring 1. FZ kontakter ejeren af jorden, hvorpå adgangstien er beliggen-

de. 

 FZ orienterede om, at vandværket endnu ikke har modtaget information fra Stevns Kommune om ny sags-

behandler i relation til vandværket. 

 

Ad 4: 

 Vandpasser Jørgen Hansen har ønsket at stoppe. Bestyrelsen besluttede at ansætte SP som vandpasser. 

 SP gav status på driften af vandværket. Et enkelt filter har dryppet. Kontrol af filtre er gennemført. Filter 1 

skal renses inden for et år.  

 Der har været tre ledningsbrud hen over sommeren.  

o Brud på stikledning Svanevej 13 

o Brud Drosselvænget / Garderhøjen 36 

o Nattergalevej 10 

 Bestyrelses ønsker at se de ødelagte rør ved næste ledningsbrud for at vurdere rørenes tilstand. 

 Skyllevandforbruget er steget over de seneste par måneder. SP i dialog med Danwatec om problemstillin-

gen. Kan det øgede skyllevand skyldes det forhold, at trykfiltrene er blevet serieforbundne, således at al 

vand ledes gennem begge filtre, hvorved den gennemstrømmende vandmængde er blevet fordoblet?   

Ad 5: 

  I. Ved ledningsbrud er det nødvendigt at afbryde vandforsyningen til hele forsyningsområdet. Dette er 

uhensigtsmæssigt. Der udarbejdes derfor et forslag til en stophaneplan for hele forsyningsområdet, således, 

at i tilfælde af ledningsbrud kan man nøjes med at afbryde vandforsyningen til en konkret sektion, hvor-

imod det øvrige forsyningsområde fortsat kan forsynes med vand. SP kontakter Palle Skovslund, herunder 

indhenter priser for, hvad det koster at etablere en ny stophane. Stophaneplanen forelægges for bestyrelsen 

på et kommende bestyrelsesmøde. 

 II. Vandværket har modtaget en indsigelse vedrørende en regning i forbindelse med et ledningsbrud på en 

stikledning forårsaget at kørsel med betonbil på parcellen uden anvendelse af køreplader. SP tager kontakt 

til FDV for at høre om deres erfaringer med tilsvarende situationer. Bestyrelses indstiller i øvrigt, at ejer 

kontaktes og informeres om, at ved manglende betaling, vil beløbet søgt inddrevet ved retslig inkasso.   

Ad 6: 

  Udskiftning af vandmålere påbegyndt i ”Jernet” og ”Garderhøj”. Der mangler fortsat at blive udskiftet ca. 

100 vandmålere i år, fordelt 50 / 50 mellem SP og Palle Skovslund.  

 Mange problemer med at på APP’ en til at fungere korrekt. Kommunikationen mellem Rambøll og 

Kamstrup fungerer fint. 

 De nye digitale målere medfører en reduktion i udgifterne til porto / tryksager, da der ikke længere skal 

sendes aflæsningskort ud til andelshaverne. 

 Kamstrup arbejder på en løsning med at udvikle et program, så andelshaverne kan aflæse deres egen 

vandmåler via deres computer. Fortsat muligt at aflæse vandforbruget manuelt i målerbrønden. 

Ad 7: 
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 Side 3 

 SP gennemgik udvalget poster i regnskabet vedrørende restanter, målerleje, konsekvenser af ledningsbrud, 

småanskaffelser, tele-leverandør m. v. Bestyrelsen drøftede den fremtidige anvendelse / afhændelse af 

jordstykket til interesserede købere. FZ tager kontakt til potentielt interesserede købere. 

 FZ orienterede om budget 2017, der skal fremsendes til Stevns Kommune inden 1. oktober 2016. Budget-

tet blev godkendt på generalforsamlingen 30.05.2016. Væsentligste ændring er indtægter fra målerleje, 

drivkraft, vandpasser samt finjustering af posterne vedrørende digitale vandmålere og udfældningskar.     

 Budget 2018 skal forelægges generalforsamlingen i 2017 og herefter fremsendes til Stevns kommune 

sammen med takstbladet.  

Ad 8: 

 Thetys. Udskydes til næste møde. SP vil til næste møde medbringe et fuldt sæt kopier i farver til alle besty-

relsesmedlemmer.  

Ad 9: 

 Intet. 

Ad 10: 

 Intet 

Ad 11: 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 14. november kl. 19.00 hos Henning, Ternevej 2 

 


