
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

4. september 2014 19.00 Hos Frede Zeiler  

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) 

Karsten Jensen, Danwatec (under behandling af punkt 2) 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. 1.Referat fra sidste møde den 1. april 2014 

2.Drøftelse af boringerne – (Karsten Jensen, Danwatec deltager) 

3.Drøftelse af vandspild 

4.Orientering fra bestyrelsen  

5.Orientering fra vandpasser 

6.Orientering fra kasserer 

7.Beredskabsplan 

8.Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 

9.Eventuelt 

10.Næste møde 

  

 

 

 

 

Ad 1: 

 Referat fra bestyrelsesmøde 01.04.2014 blev underskrevet på formødet til generalforsamlingen. 

 

Ad 2: 

 

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

koncentrationer i boring 1: 

 

o BAM målt på afgang vand fra vandværket er 0,011, d.v.s. langt under grænseværdien på 

0,1. Men der er stor usikkerhed, når man måler på så lave grænseværdier. 
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 Side 2 

o BAM fundet i boring 1 bliver ikke trukket over i boring 3. 

o Florid i boring 4 bliver ikke påvirket af vandbehandling på vandværket. 

o Blanding med 20% vand fra boring 1 og 80 % vand fra boring 3 er muligt, så BAM målt 

på afgang fra vandværk er under grænseværdien på 0,1.   

 Bestyrelsen besluttede følgende: 

o Vi fortsætter med at pumpe fra boring 3. 

o FZ arrangerer møde med kommunen for at drøfte vores handlingsplan. 

o Karsten Jensen, Danwatec kontakter Thomas Brøker og drøfter muligheden af, at hæve 

pumperøret i boring 1, da BAM koncentrationen er højest i ”bunden”. Desuden drøfter de 

muligheden af at ændre pumpekapaciteten på eksisterende pumpe eller alternativt en ny 

pumpe. 

o Pumpe 4 nedlægges (Skovbrynet), da Floridindholdet er så højt i vandet, at vi ikke kan 

blande os ud af en overskridelse af grænseværdien for Florid på afgang vand fra vandvær-

ket.  

Ad 3: 

 Suppleant til bestyrelsen Henning Berner har kontaktet FZ og tilbudt sin assistance i forbindelse med læ-

kagesøgning på ledningsnettet. Henning Berner indbydes til næste bestyrelsesmøde, hvor han bedes med-

bringe en handlingsplan for lækagesøgningen, som bestyrelsen kan drøfte.   

Ad 4: 

 Generalforsamlingen blev evalueret. Den generelle opfattelse var, at generalforsamlingen støttede bestyrel-

sens arbejde og tiltag til løsningen af problemer med lækagesøgning, forekomsten af BAM m.m.   

Ad 5: 

 SP – Mange alarmer på vandværket. SP har derfor bestilt internet til vandværket, så alarmer kan håndteres 

hjemmefra. Internettet kan også anvendes af Xergi, Danwatec, Brøker m.fl. SEAS har i forbindelse med 

indlæggelse af internettet gravet telefonkablet over.  

 Der har været lavere vandstand over sommeren i boringerne. Skyldes den tørre sommer. 

 SP har brugt meget tid på at slå græs i år. SP har haft mulighed for at prøve en traktor med klipper som 

ejes af grundejerforeningen. SP vil undersøge muligheden for en låneaftale via en skriftlig aftale mellem 

vandværket og grundejerforeningen.  

 Der er udskiftet 111 målere ud af 148 målere i Grf. ”Garderhøj” 

 

Ad 6: 

 Vandforbruget har været større i år i juni / juli grundet den tørre sommer. 

 Rykkere. SP i dialog med alle. En enkelt er sendt til advokat. 

 SP gennemgik hovedposter i halvårsregnskabet pr. 30.06.2014. 

 SP har betalt moms med 146.000 kr. 

 Likviditeten er 2,4 mio.kr.  

 

Ad 7: 

 Beredskabsplanen færdiggøres i 2. halvår 2014.  
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 Side 3 

Ad 8: 

 FZ har deltaget i repræsentantskabsmøde i Vandrådet. Overordnet stiler man mod en forsyningssikkerhed 

baseret på 4 store vandværker. Vandværket deltager økonomisk i blotlægningen af forsyningssikkerheden i 

kommunen, men ikke i selve anlægsudgifterne, da vandværket tidligere har udvist rettidig omhu og har sin 

forsyningssikkerhed på plads gennem en aftale med Strøby Egede vandværk. Der skal i øvrigt afholdes et 

møde mellem de to vandværker, hvor samarbejdsaftalen skal gennemgås. 

Ad 9: 

 Intet. 

 

Ad 10: 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. november 2014 hos Susanne Petersen, Kystvejen 308. 


