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

25. maj 2014 

 
BESTYRELSESFORHOLD: 
Der er 5 i bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling i 2013 blev Carsten Mejer , 

Alf Lykke  Pedersen og Jørgen Fjordbo Petersen genvalgt. Frede Zeiler blev af 

bestyrelsen genvalgt som formand. 

Der er i året 2013 afholdt 4 bestyrelsesmøder og i 2014 er der afholdt 2 

bestyrelsesmøder, herudover benytter bestyrelsen flittigt mailkommunikation, når der 
er behov. 

 

ÅRETS BEGIVENHEDER: 

År 2013 har været et særdeles travlt år for vandværket: 

Vi har fået etableret en erstatningsboring for boring nr. 3 der nu står ca. 5 meter 

nordligere end den tidligere boring, og samtidig fik vi ny strømforsyning til både 

boring nr.1 og boring nr. 3. 

Der er etableret en ny styretavle på værket, samt ny automatik ude ved de 3 

boringer. 

Den nye boring nr. 3 giver masser af vand, betydelig mere end den tidligere boring, 

hvorfor bestyrelsen har besluttet indtil videre af lukke boring nr. 4, for at se om vi kan 

klare os uden denne boring. Såfremt det viser sig inden for en samlet periode på 12 

måneder, at vi kan klare os uden, vil den blive nedlagt. I modsat fald skal vi have 

lavet en erstatningsboring. 

På værket havde vi nogle rør, der var blevet en lille smule utætte, så det skulle laves. 

Samtidig drøftede vi sammen med vor tekniker vor pumpestrategi. Dette har medført, 

at vi har ændret vores pumpestrategi, således at vi pumper lidt hele tiden, i stedet for 

at pumpe kraftigt i kortere intervaller. Dette skulle være bedre for grundvandsspejlet, 

ligesom ensartet pumpning reducerer udvaskningen af uønskede stoffer til råvandet. 

Denne beslutning har betydet, at vi har været nødt til at ændre rørføringen på 

værket, således at vandet først passerer det ene vandfilter og derefter det andet. 

Tidligere passerede vandet ”kun” igennem et af de to vandfiltre. 

Vi fik således begge problemstillinger klaret i samme arbejdsgang. 

Herudover har vi på værket fået adskilt vor el ledninger, en såkaldt trancient 

beskyttelse, hvilket betyder at vi forsat forsikringsmæssigt er korrekt dækket ved 

lynnedslag. 
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Den gamle boring 5 er endeligt sløjfet i foråret 2013. 

Vor administrator har i 2013 fået etableret en ny forbedret hjemmeside, og i 

øjeblikket arbejder vi på, at få vor beredskabsplan færdiggjort. 

På vandværket har vi tidligere haft en aftale med vor nabo om, at han måtte bruge 

vores grundareal, mod at dette blev vedligeholdt. Denne aftale har de sidste par år 

ikke været overholdt, hvorfor vi har valgt at fået sat et hegn op, der fremadrettet 

kræver mindst mulig vedligeholdelse. 

Som omtalt på sidste generalforsamling har vi hyret et lækagesøgning firma for at 

spore vort vandspild. Dette har imidlertid ikke givet de store resultater, men 

processen forsætter. 

Bestyrelsen vil i løbet af 2014 drøfte, hvordan vi fremover skal måle vandforbruget 

ude hos den enkelte forbruger.  

Vi har i årets løb kun haft få ledningsbrud 

UDPUMPET VANDMÆNGDE: 

 

      

Forskel  

 

    
2012 2013 m3 % 

        Råvand 

   

47.249 41.254 -5.995 -13 

Skyllevand, filterskylning 4.264 610 -3.654 -86 

Udpumpet vand til forbruger 42.985 40.644 -2.341 -5 

Faktureret til forbruger 
 

32.504 33.883 1.379 4 

        Vandspild 

  

10.481 6.761 -3.720 -35 

        Vandspild i % af udpumpet vand 24 17 

   
Det store fald i skyllevand skyldes, at vi har fået kalibreret vor råvandsmåler , så 

målingen er korrekt. 

 

Vort vandspild er faldende, men det er stadig ikke godt nok, hvorfor vi vil forsætte 
vore bestræbelser på, at få mindsket vort vandspild. Vores bestræbelser skal ses i 

sammenhæng med en udgift til vandspild på kr. 29.099 i regnskabet for 2013 (afgift 

til staten) 
 

Bestyrelsens målsætning er, at vi skal under 10%, således at vi ikke skal betale afgift 

til staten. 
 
KOMMUNERNES TILSYN. 
Vi har en løbende dialog med Stevns Kommunes angående vor vandkvalitet.  
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LOVMÆSSIG KONTROL: 

 
Vi har i 2013 udtaget 22 tilfældige vandmålere til den lovpligtige kontrol i området 

Garderhøjen. Force har testet dem, og da der kun må være 2 målere af de 22 målere, 
der viser mere end 2 % forkert, faldt vore målere i kontrollen. Der var 5 målere, der 

viste mere end 2 % forkert. Dette medfører, at vi 2014 skal have udskiftet samtlige 

målere i området Garderhøjen – i alt ca. 160 målere. 

 

VANDKVALITET: 

 
Vi har et ganske alvorligt problem med BAM fra boring 1. BAM er et nedbrydnings-
produkt fra aktivstoffet i bl.a. Round-up, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse. BAM 

er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Vi er i skrivende stund i færd med at 

undersøge, hvorledes vi kan komme problemet til livs. Vi kan blande vand fra boring 1 

og 3, så vi kommer under den tilladte grænseværdi. Ultimativt kan det blive 
nødvendigt at rense vandet gennem et aktivt kulfilter, som kan fjerne alle giftstoffer, 

herunder BAM.  Vi har bedt vandanalysefirmaet om, at der fremover på alle 

prøveudtag kontrolleres for BAM. Stevns kommune er med på sidelinjen. Herudover 
har vi haft en enkelt måling med en svag coli forurening hos en forbruger. 

 

FINANSIERING: 

 
Vores likviditet er særdeles god – på grund af vor optagelse af lånet i Kommune 

Kredit. Efter de afholdte investeringer i 2013 er der fortsat en stæk likviditet i 

vandværket. Vi afventer den endelig beslutning om en nedlæggelse/renovering af 
boring nr. 4 før vi tager beslutning om den overskydende likviditet. Denne 

nedlæggelse af boring nr. 4 er dog bl.a. afhængig af, om vi får løst problemet med 

boring nr. 1. Vandet fra boring 4 har imidlertid et højere indhold af Flourid end de 

andre boringer grundet den tættere placering på vandet, hvorfor en helt ny boring 
med en anden placering også kan komme på tale. 
 

 

BEREDSKABSPLAN: 
Vi har en beredskabsplan for vores vandværk, men, den af kommune foreslåede  

standardiserede beredskabsplan, har vi påbegyndt i 2013 og er her før 

generalforsamlingen næsten færdig med. 
 

 

Tak til alle der har varetaget bestyrelsesarbejdet og tak til vor engagerede 
vandpasser. 

 

 

 
 

Bestyrelsen 

 
Primo april  2014 


