
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

6. januar 2014 19.00 Hos Susanne Petersen  

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) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. Referat fra sidste møde den 28. november 2013 

2. Drøftelse af vandspild samt rapport fra Eurofin 

3. Orientering fra bestyrelsen 

4. Orientering fra vandpasser  

5. Regnskab urevideret for 2013 

6. Orientering fra kasserer, herunder budget og takstblad for 2014 

samt likviditet 

7. Beredskabsplan 

8. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

  

 

Ad 1: 

 Referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2013 blev godkendt og underskrevet. 

  

Ad 2: 

 Lækagerapport af 26. december 2013 fra Ankers Lækagesøgning Aps blev drøftet. Lækagerapporten giver 

intet svar på det stadig store vandspild, da ingen større lækager er fundet i vandværkets forsyningsområde.  

 Der kan dog konstateres et mindreforbrug på ca. 1500 m3 i forhold til 2012. 

 Bestyrelsen besluttede at lukke for ringledningen på forsøgsbasis, for at se om det påvirker vandspildet. 

 Eurofin har taget ny vandprøve 6. januar 2014. Bestyrelsen afventer resultatet  

   

Ad 3: 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

 Intet. 

 

Ad 4: 

 Der har været alarmer på vandværket, f.eks. i forbindelse med skylninger, for lav vandstand og lignende. 

 Test af vandmålere i grundejerforeningen Garderhøjen. Der er for store afvigelser i måleresultaterne, hvor-

for vandmålerne skal udskiftes. 

 Henvendelse fra Stevns Kommune til vandværkerne i kommunen. Kommunen ønsker oplysninger om, 

hvor skyllevandet udledes. 

 Der er konstateret brud på stikledning på Ternevej 8. 

 

Ad 5: 

 Underskud på 5.225,71 kr. Hertil skal lægges udgifter til revisor og udgifter i forbindelse med vandspild. 

 

Ad 6: 

 FZ ønsker en sammenligning af KW forbruget i 2011, 2012 og 2013 for at se udviklingen. Der har været 

større elforbrug grundet pumpning i forbindelse med de nye boringer 1 og 3. 

 FZ rundsender årsberetningen i udkast til kommentering. 

 Udgifter til vandanalyser falder i 2014, da vandanalyserne er fortaget i forbindelse med ibrugtagning af de 

nye boringer. 

 

Ad 7: 

 Beredskabsplanen skal være færdiggjort inden 30.06.2014. 

 Stophaner skal lokaliseres. Stophanerne skal markeres med skilt i skel. Det er nødvendigt at lokalisere ca. 

50 stophaner, for at kunne stoppe vandspil i forbindelse med brud. Ved lokaliseringen tages der udgangs-

punkt i rapporten fra Ankers Lækagesøgning. 

  

Ad 8: 

 Intet. 

 

Ad 9: 

 Fint at flere og flere opgaver løses pr. mail i bestyrelsen. Udgifterne til møder falder. 

 

Ad 10: 

 Næste møde afholdes den 3. april 2014 kl. 19.00 hos Jørgen Fjordbo Petersen. 

   


