
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

5. september 2013 19.00 Hos Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29424380  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem) 

Jørgen Hansen (JH) - (vandværkspasser) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. Referat fra sidste møde 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning på de to generalforsamlinger 

4. Status på vor erstatningsboring nr. 3, samt vor strømforsyning 

og data til styringstavle  

5. Drøftelse af vandspild 

6. Ny lovgivning – kvalitetssikring. Kursus – nyt EDB program, FVD 

7. Orientering fra bestyrelsen 

8. Orientering fra vandpasser 

9. Orientering fra kasserer 

10. Orientering fra kasseren vedr. arbejdet med den ny hjemmeside 

11. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

  

 

 

 

 

Ad 1: 

 Referat fra den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 2013 er underskrevet af di-

rigenten og lagt ud på vandværkets hjemmeside. 

  



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

Ad 2: 

 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: formand Frede Zeiler, næstformand Jørgen Fjordbo Petersen, 

kasserer Susanne Petersen, sekretær Carsten Mejer, Best. Medlem Alf Lykke Pedersen. 

 

Ad 3: 

 På baggrund af kommentar på generalforsamling fra en andelshaver vil bestyrelsen fremadrettet tilstræbe, 

at budgettet balancerer eller udviser forbedringer i forhold til at balancere. 

 

Ad 4: 

 Såvel boring 3 og boring 1 giver aktuelt 16 – 17 m3 vand i timen. Det må imidlertid påregnes, at når filtre-

ne bliver serieforbundet, vil den reducere den indvundne vandmængde pr. time. 

 Boring 1 og 3 vil kunne give op til 87.000 m3, en vandmængde som skal holdes op imod vores årlige ind-

vindingstilladelse på 60.000m3. 

 Bestyrelsen drøftede den planlagte renovering af boring 4 og besluttede, at lade boring 1 og 3 køre i et år 

og vurdere, om de to boringer producerer tilstrækkelig med vand, så vi har den fornødne forsyningssikker-

hed. Først herefter vil bestyrelsen tage stilling til om boring 4 skal renoveres.  

 FZ tager kontakt til Danwatec og drøfter mulige konsekvenser / påvirkningen af boring 4, hvis denne bo-

ring lægges i ”dvale” i den 1- årige testperiode af boring 1 og 3. 

 Strømforsyning og styretavler kører OK efter renoveringen. 

 Der er forsat en forskel på ca. 2% mellem indvundet og udpumpet vandmængde, med forbehold for an-

vendt skyllevand. 

 JH gennemgik skemaerne fra Xergi på døgnrapporten og månedsrapporten på flow rentvand og flow rå-

vand. JH udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Xergi.  

 Boring 3 har fået nyt nummer. FZ sender nummeret til JH. 

 

Ad 5: 

 FZ har haft kontakt til Ankers Lækageservice. Ingen alvorlige lækager er fundet. Firmaet har undersøgt 

cirka halvdelen af vandværkets forsyningsområde. Bestyrelsen var enig om at lade firmaet gøre arbejdet 

færdigt, inden andre aktiviteter igangsættes. 

 Bestyrelsen vil overveje at få undersøgt ringledningen, og det bør undersøges om den eventuelt kan ned-

lægges. JH taler med Palle Skovslund. 

 FZ påpegede, at vandværkets i sine bestræbelser på at minimere vandspildet hele tiden skal have en cost / 

benefit vurdering med i overvejelsen. 

 

Ad 6: 

 Kravene i bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg skal være implementeret se-

nest 31.12.2014. 

 FZ tager kontakt til Vandrådet i Stevns Kommune og drøfter muligheden af en fælles løsning for vandvær-

ker i Stevns Kommune.  

 Vandpasser og kasserer skal på kursus i løbet af 2013 / 2014, jf. kravene i bekendtgørelsen. 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

Ad 7: 

 Vandværket har fået to nye andelshavere fra den udstykkede campingplads. Yderligere en andelshaver 

kommer, når den tredje grund er solgt. 

 SP bliver vikar for JH, når JH har ferie. 

 FZ undersøger, hvorfor der på vores hjemmeside står, at det er forbudt at havevande. 

 

Ad 8: 

 25 meters grænsen rundt om boringerne. ALP taler med Torben om udjævning af arealet og så-

ning af græs. JH kan ikke slå græs på arealet. 

 Vedrørende boring 1 tager JFP kontakt til Poul Erik. 

 JFP sørger for 30 meter hegn ved vandværket i 1.20 m højde. 

 Regning er ikke modtaget fra Flügt. 

 Jorden har sat sig ved Nederste linjevej efter nedgravningen af hovedkablet. FZ skriver til ejer og 

orienterer om, at vandværket har kontaktet SEAS. 

 JH har haft kontakt til Xergi vedrørende printer låger. 

 Der skal bygges nye huse på Nederste linjevej 11 og Musvågevej 6.  

 

Ad 9: 

 SP gennemgik halvårsregnskabet incl. afskrivninger. Regnskab bedre end forventet. Positivt brut-

toresultat på 423.000 kr. 

 Administrative omkostninger forventes at bliver mindre i andet halvår 2013. 

 Vandværket mangler at modtage regning for boring 3. 

 Der pågår drøftelser med Brøker om en regning for vandafledning. 

 Overskud 1. halvår på 226.000 kr. 

 Anlæg. Vandværket har ca. 2 mio. kr. i kassen. 

 Restancer. Der skal lukkes for Svalemosevej 51. 

 Der skal udføres kontrol af målere i Grundejerforeningen Garderhøj. 

 Hvis en måler er bortkommet, vil ejeren bliver faktureret for et forbrug på maks. 160 m3 pr. år. 

Der kan differentieres, hvis der er tale om et sommerhus. 

 

Ad 10: 

 SP er ved at opbygge en ny hjemmeside for vandværket. Forventes færdig om et par måneder. 

 

Ad 11: 

 FZ deltog ikke i Vandrådets generalforsamling i år, da han var forhindret, 

 

Ad 12: 

 Intet. 

 

Ad 13: 

 Næste møde afholdes den 28. november 2013 kl. 19.00 hos Alf Lykke Pedersen. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 4 

   


