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

31. maj 2015 
 

BESTYRELSESFORHOLD: 
Der er 5 i bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling i 2014 blev Susanne 

Petersen og Frede Zeiler genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med Frede Zeiler  

som formand igen. 

Der er i året 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder og indtil dato, 2 i 2015, herudover 

benytter bestyrelsen flittigt mailkommunikation, når der er behov. 

 

ÅRETS BEGIVENHEDER: 

År 2014 har været et mere normalt år for vandværket: 

Vi har brugt året til at finde ud af, hvordan vi skulle takle forureningen i boring 1. Vi 
har i samarbejde med vores tekniker fundet ud af, at blande vandet på de to boringer 
således, at vi er langt under grænseværdien for forureningen af BAM. Vandet bliver 

blandet i forholdet 80 % fra boring 3 og 20 % fra boring 1.  
 

Bestyrelsen er gået i dialog med kommunen om, hvor en eventuel ny boring kan 
placeres i vort område. Dette er alene sonderinger, så vi er klar, hvis udviklingen i 
forureningsgraden af BAM skulle gå os imod. 

 
Vi har - på prøve - fået installeret en kalkknuser på vandværket. Et apparat, der 

virker ved hjælp af lydbølger. Kalken bliver ikke fjernet, men knust til mindre stykker,  
der ikke skulle ”hænge fast ”, hvor kalk ellers er synlig eller ”hænger fast”.  Vi har tre 
måneder til at finde ud af, om den virker. Den endelige beslutning skal tages på 

generalforsamlingen. 
 

Den gamle boring 4 er endeligt sløjfet i 2014. Grundstykket til boring 4 er det eneste 

jord, vi ejer i forbindelse med boringerne. Vi er i gang med, at undersøge, hvordan vi 

får det afhændet på bedst mulig måde. 

Vi har i årets løb kun haft få ledningsbrud. 

I 2014 har vi fået udarbejdet en beredskabsplan, der er tilsendt kommunen og 

samtidig findes på vor hjemmeside. 

Vi har jf. lovgivningen fået indført et ledelsessystem – Tethys – et edb system, som 

hjælper os med at huske hvornår, opgaver skal udføres og hvor de største risici er for, 

at noget kan gå galt. 
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Vi har samarbejde med Strøby Egede Vandværk om nødforsyning af vand og strøm. I 

den forbindelse har vi en lille uoverensstemmelse med hensyn til afregningsprisen på 

vandet. De kræver, at vi skal betale 1 kr. udover den kubikmeterpris, de opkræver 

hos den enkelte forbruger. En merpris, vi synes, er urimelig. Vi kan ikke gøre noget 

ved det, idet der, i forbindelse med etableringen af nødforsyningen,  ikke blev aftalt 

en prisstruktur for afregning af vandet. Vi vil derfor indføre, at andre vandværker 

også skal betale 1 kr. pr m3 vand, som vi leverer til dem. 

UDPUMPET VANDMÆNGDE: 
 

      

Forskel  

 

    
2014 2013 m3 % 

        Råvand 
   

41.081 41.254 -173 -0 

Skyllevand, filterskylning 1.503 610 893 146 

Udpumpet vand til forbruger 39.578 40.644 -1.066 -3 

Faktureret til forbruger 
 

35.245 33.883 1.362 4 

        Vandspild 
  

4.333 6.761 -2.428 -36 

        Vandspild i % af udpumpet vand 11 17 
   

Den store stigning i skyllevand skyldes, at vi har haft indkørings problemer med den 
nye styretavle med mange ”alarmer”  og heraf mange ekstraskylninger. 
 

Vort vandspild er stadig faldende, og bestyrelsens vurdering er, at vi sikkert ikke 
kommer ret meget længere ned, set i relation til vort store ledningsnet. En yderligere 

jagt efter vandspild vil være en økonomisk stor indsats  i forhold til gevinsten. Vi har 
igennem 2014 haft et firma til at ”lytte” på vort ledningsnet. Dette har kun medført 
nogle relativt få og beskedne fund af vandspild. Udgiften i regnskabet til vandspild er 

på kr.10.592 , hvor det i 2013 var på kr. 29.099 (afgift til staten) 
 

 
 

KOMMUNERNES TILSYN. 
Vi har en løbende dialog med Stevns Kommunes angående vor vandkvalitet.  
 
 

LOVMÆSSIG KONTROL. 
 
Vi har i 2014 udtaget 17 tilfældige vandmålere til den lovpligtige kontrol i området 
Svalemosen. Force har testet dem, og da der kun må være 2 målere af de 17 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 2015 skal have udskiftet samtlige 
målere i området Svalemosen – i alt ca. 100 målere. 
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VANDKVALITET: 
 
Vi har en fin vandkvalitet, men følger den ganske tæt med vandprøver fra både 
værket og hos forbrugeren.  

 
ØKONOMI: 

 
I bestyrelsen har vi en uenighed om den langsigtede økonomiske strategi med hensyn 

til soliditet og likviditet, hvor et mindretal i bestyrelsen er af den opfattelse, at vor 
egenkapital og likviditet er ”overflødig” god og et flertal i bestyrelsen er af den 
opfattelse, at et driftsbudget bør balancere.  

 
Vi har en god økonomi, med en egenkapital på tkr. 2.800 . 

Vi har en god likviditet på tkr. 1.690 især på grund af, at vi optog et lån på tkr. 2.000, 
hvoraf vi på nuværende tidspunkt har brugt tkr. 1.350  til projekter. 

I de to sidste regnskabs år har vi haft underskud. Såfremt vi ikke forhøjer vores 
vandpriser, vil vi forsat have underskud på driften. 
Et flertal i bestyrelsen er af den opfattelse, at et budget bør udvise overskud. Vi kan 

ikke forsat køre med underskud. Et mindretal er af den opfattelse, at vi kan finansiere 
vort underskud med de lånte midler fra Kommunekredit lånet.  

Bestyrelsen lovede i forbindelse med optagelsen af lånet, at det alene skulle bruges til 
projekter og evt. overskydende likviditet skulle tilbagebetales til Kommunekredit med 
ydelsesnedsættelse.  Som tidligere nævnt mangler der endnu nogle investeringer:  

Nye elektroniske vandmålere og evt. en ny boring. 
Forhøjelsen på vandprisen er kr. 0,75 pr m3 og kr. 60 i fast afgift (eks. kalkknuser) 

Dette vil betyde en forhøjelse på i alt eks. Moms, som følger: 
 
Ved et forbrug på 20m3 kr.    75 pr.år  

ved et forbrug på 40 m3 kr.   90 pr år 
ved et forbrug på 60 m3 kr. 105 pr år. 

  
I forbindelse med budgettet skal generalforsamlingen tage stilling til, hvilket princip, 
der skal anvendes for finansiering af underskud. 

 
 

 
 

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

vandpassere. 

 

 
 

 
Bestyrelsen 

 
Medio april  2015 


