
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

1. april 2014 19.00 Hos Jørgen Fjordbo Petersen  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem) 

Karsten Jensen, Danwatec (under behandling af punkt 1) 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. Drøftelse af boring 1 – BAM (Danwatec deltager) 

2. Referat fra sidste møde den 6. januar 2014 

3. Drøftelse af vandspild 

4. Orientering fra bestyrelsen  

5. Orientering fra vandpasser 

6. Regnskab revideret for 2013 

7. Orientering fra kasserer, herunder budget og takstblad 2014, 

samt likviditet 

8. Tilrettelæggelse af generalforsamling 2014, herunder årsberet-

ning 

9. Beredskabsplan 

10. Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune (vandråd og vandråd) 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

  

 

 

 

 

Ad 1: 

 Karsten Jensen, Danwatec redegjorde for de muligheder han så efter fundet af BAM i for høje 

koncentrationer i boring 1: 

o Ved at bruge 80% vand fra boring 3, kan vandværket komme under den højst tilladelse 

grænseværdi for BAM i drikkevand. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

o Vandværket kan beslutte at pumpe boring 1 ”ren”. 

o Der bliver ikke længere pumpet fra boring 1. Sluttede omkring 11. marts 2014. 

o Boring 4 kan reelt ikke bruges til blanding af vandet, da boring 4’s indhold af fluorid er for 

højt. 

o Boring 3 alene kan sagtens klare forsyningen af vandværkets andelshavere med vand.  

o Sammenfattende anbefalede Karsten Jensen, at bestyrelsen holdt ”øje” med boring 3, og 

om nødvendigt foretog afværgepumpning af boring 1, hvis BAM truer det rene drikkevand 

i boring 3.  

 Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen fra Karsten Jensen, Danwatec. Desuden kontakter 

Karsten Jensen Stevns Kommune for at høre, hvad deres holdning er til efterbehandling af vand. 

FZ taler med Annie fra Stevns Kommune om vandstrømme, afværgepumpning, udledning af af-

værgepumpevand til grøft, mose m.m.   

Ad 2: 

 Referat af 6. januar 2014 blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad 3: 

 Ankers Lækagesøgning har ikke fundet større brud af betydning på vandværkets ledningsnet. 

 Palle Skovslund oplyser, at vi ikke kan lukke for ringledningen, da trykket så vil falde i området. 

 SP kontakter Palle Skovslund og indhenter hans forslag til, hvorledes vi kan reducere vandspildet yderlige-

re. 

 Bestyrelsen besluttede at vente et års tid og se om vandspildet mindskes grundet de allerede gennemførte 

tiltag, og først herefter træffe beslutning om yderligere tiltag. 

 

Ad 4: 

 FZ oplyste, at det meste af hans tid siden sidste bestyrelsesmøde er gået med aktiviteter knyttet til fundet af 

BAM i boring 3 og de deraf følgende kontakter til Danwatec, Brøker, Eurofin, bestyrelsen m.m.  

 

Ad 5: 

 SP oplyste, at Beiland vandmålerne kun er til indendørs montering. 

 SP starter udskiftning af 148 vandmålere i Grf. Garderhøjen den 1. april 2014. 

 Vandværkets Flygt pumper er gode. Der er indgået serviceaftale med Silkorko. 

 SP vil snart begynde at slå græs omkring boringerne. 

 Bestyrelsen besluttede at undersøge priser og mærker for elektroniske vandmålere. FZ tager kontakt til 

Store Heddinge og Strøby Egede vandværker om deres planer om elektroniske vandmålere, herunder ind-

høstede erfaringer med elektroniske målere. SP undersøger priser og leverandører af elektroniske vandmå-

lere, herunder Kamstrup og Siemens målere. 

  

Ad 6: 

 Regnskabet har fået revisorbemærkninger om, at ikke alle bilag er udstedt til vandværket samt at der er fo-

retaget rettelser og omposteringer af bogføringsposter. 

  



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

Ad 7: 

 Bestyrelsen besluttede at forsætte med uændrede priser i forhold til 2013. Det betyder, at budgettet herefter 

vil udvise et lille underskud i stedet for et lille overskud. 

 Udgiften til Eurofin vil falde i 2014 grundet færre vandprøver. 

 SP henledte opmærksomheden på, at ejere, der har solgt deres ejendom selv skal afmelde PBS. Ellers bli-

ver de trukket automatisk. SP vil oplyse herom på hjemmesiden.  

 

Ad 8: 

 Bestyrelsen vil foreslå Kaj Funch, Kystvejen 314 som dirigent på generalforsamlingen. 

 FZ udkast til årsberetning godkendt med tilføjelser. 

 Bestyrelsen mødes kl. 08.30 til formøde og morgenmad. 

 Under mødet serves kaffe og wienerbrød. 

 CM medbringer projektor. FZ forlængerledning. SP stemmesedler. 

 Der forventes ca. 30 deltagere. 

 

Ad 9: 

 SP mangler kun at indlægge beskrivelsen af vandværket i beredskabsplanen. Så er den færdig.  

 

Ad 10: 

 FZ redegjorde for forskellen mellem Vandrådet og vandråd. Vandrådet på Stevns beskæftiger sig med 

drikkevand, hvorimod vandråd beskæftiger sig med spildevand m.m. 

 JFP har været til møde i Stevns Vandråd. Vandrådet havde drøftet nødforsyninger, da flere vandværker ik-

ke har mulighed for at hente ”nødvand” fra et andet vandværk i tilfælde af driftsforstyrrelser m.v. Vandrå-

det har derfor foreslået, at alle vandværker skal betale 1 kr. pr. m3 vand udpumpet fra vandværket. Inden 

for Vandrådets område bliver der udpumpet 1 mio. M3 pr. år. Det vil sige en årlig indkomst på 1. mio. kr., 

som skal bruges til at etablere forbindelsesledninger mellem vandværkerne, så alle har en nødforsyning. 

Det er en opgave for de 4 hovedvandværk. Imidlertid har vores vandværk allerede en samarbejdsaftale / 

nødforsyningsledning til Strøby Egede vandværk, hvorfor vi reelt vil blive tvunget til at betale til en løs-

ning, vi ikke har brug for. Vi vil således blive straffet med en årlig udgift på 40.000 kr. fordi vi har allerede 

har udvist rettidig omhu. I forvejen betaler andelshaverne i vores vandværk den højeste vandpris blandt 

vandværkerne, der er medlemmer af Vandrådet. En enig bestyrelse besluttede at sige nej til dette forslag. 

Bestyrelsen vil dog læse oplægget, når vi modtager det fra Vandrådet. 

  

Ad 11: 

 Intet. 

 

Ad 12: 

 Næste bestyrelsesmøde er formødet til generalforsamlingen, der afholdes den 25. maj 2014 i Strøby For-

samlingshus. Bestyrelsen mødes kl. 08.30. 

   


