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Beretning for Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a til generalforsamlingen den 
13. maj 2018 

 
BESTYRELSESFORHOLD: 
Der er 5 medlemmer i bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling i 2017 blev 

Henning Berner og Flemming Nielsen genvalgt og Torben Bahn Petersen nyvalgt.  

Bestyrelsen konstituerede sig med Frede Zeiler som formand. 

Der er i året 2017 afholdt 5 bestyrelsesmøder og indtil dato, 1 i 2018. Herudover 

benytter bestyrelsen flittigt mailkommunikation, når der er behov. 
 

ÅRETS BEGIVENHEDER: 

Vi har afsluttet vort projekt med udskiftning af vandmålere til elektroniske 
vandmålere i 2017. Projektregnskabet viser en overskridelse på 0,9%, hvilket er 
særdeles tilfredsstillende. 

Herudover er vore forventninger til en reduktion af vort vandspild til fulde blevet 
indfriet. I 2017 havde vi et vandspild på 2.5%, hvor vi i 2016 havde et vandspild på 

18%. 
 
Herudover har vi fået den fordel, at når vi går rundt og aflæser vandmålerne, får vi 

information om en læk i den forløbne periode. Vi kan ikke se præcis, hvornår, men vi 
tager kontakt med andelshaver, således at denne selv kan følge op, eventuelt med 

vores hjælp. Det har være særdeles relevant for adskillige andelshavere i de 2 sidste 
år. Vi har været behjælpelige med omkring 15 store eller mindre ledningsbrud.  

 
Desværre er forureningen i boring 3 steget, så det har været nødvendig at ændre på 
blandingsforholdet. Tidligere har vi brugt 20% af det samlede vandforbrug fra boring 

3, nu er det sat ned til 10% for at vi kan overholde lovgivningens krav. 
 

Vi tester løbende vor vandkvalitet for at sikre os at den overholder alle grænse-
værdier. 
 

Grunden til boring 4 er nu solgt til en tilfredsstillende pris. 

 
Vi har ansøgt om en fornyelse af vor vandindvindingstilladelse og i den forbindelse 

skal der investeres i et bundfældningskar til skyllevandet, der bruges til at rense vore 

filtre med. Skyllevand betragtes som spildevand, og der skal derfor en speciel 

godkendelse til, for at vi må aflede skyllevandet i havet. Investeringen i dette 

bundfældningskar, leveret og monteret, vil beløbe sig til ca. kr. 140.000 kroner. 

Den tidligere tilladelse udløb i 2017, men Stevns Kommune har haft udskiftninger i sin 

administration, men regner med at ansøgningen bliver behandlet i løbet af 2018. 

Der har været tilsyn fra Stevns Kommune på vores vandværk og vore boringer i år, 

som ikke havde nogen nævneværdige bemærkninger. 
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Stevns Kommune har godkendt vort nye regulativ. 

Vi har en plan for placering af nye stophaner omkring vandværket, men vil vente til 

vinteren er forbi, før end vi går i gang med gravearbejdet. 
 
På ledningsnettet har vi haft nogle få brud. Bestyrelsen følger det nøje og tjekker om 

der er et bestemt område, der er særlig ramt. Dette er heldigvis ikke tilfældet. 

 

 
 

 

 
UDPUMPET VANDMÆNGDE: 
 

      Forskel   

    2017 2016 m3 % 

        
Råvand    41.918 44.825 -2.907 -6 

Skyllevand, filterskylning 1.213 1318 -105 -8 

Udpumpet vand til forbruger 40.705 43.507 -2.802 -6 

Faktureret til forbruger  39.688 35.481 4.207 12 
Eftergivet 

vandforbrug/tab  5.613 0 5.613 100 

Netto salg  34.075 35.481 -1.406  -4 
  
        

Vandspild   1.017 8.026 -7.009 -87 

        
Vandspild i % af udpumpet vand 2,5 18   

 
Faldet i vandspild skyldes indførelsen af digitale vandmålere, med en mere præcis 

måling af forbruget hos forbrugerne til følge. 
 
Udgiften til vandspild i dette regnskabsår er kr.0, hvor det i 2016 var på kr. 21.231, i 

2015 kr. 38.141, i 2014 kr. 10.592 og i 2013 kr. 29.099 (afgift til staten) 
 

En investering, som der har givet en besparelse på regnskabet. 
 

ØKONOMI: 
 
Vi har en god økonomi, med en egenkapital på tkr. 2.935. 

Vi har en god likviditet på tkr. 1.420 især på grund af det lån, vi optog på tkr. 2.000- 
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Fremtiden 

 
Stevns Kommune er ved hjælp af et ingeniørfirma ved at kortlægge, hvordan man 
fremover kan sikre boringerne, således at der ikke kommer yderligere forurening af 

vort grundvand. I folketinget arbejder man med planer om forskellige begrænsninger i 
en afstand på 300 meter fra boringen. En eventuel gennemførsel af disse planer vil 
sikkert ske med Stevns Kommunens mellemkomst til de enkelte lodsejere. 

 
Vores boring 3 har det ikke så godt, vi bruger ”kun” 10% af vandet fra denne boring. 

Det giver anledning til en diskussion om, hvorvidt vi skal have en ny boring, hvilket 
bestyrelsen vil gå i gang med at undersøge.   
 

Vi har fået pålæg om at indføre forskellige systemer – i lighed med alle andre 
vandværker i Danmark. 

 
Vi arbejder stille og rolig med at få disse systemer udarbejdet: 
Persondataforordning, Databeskyttelsesprocedure og ledelsessystem 

 
 

Tak til alle, der har varetaget bestyrelsesarbejdet og tak til vore engagerede 
vandpassere. 

 

 
 

 
Bestyrelsen 

 
Medio april 2018 
 

 


