
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

22. april 2015 19.00 Hos Alf Lykke Pedersen  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Alf Lykke Pedersen (ALP) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1. 1.Referat fra sidste møde den 30. januar 2015 

2.Orientering fra bestyrelsen 

3.Orientering fra vandpasser 

4.vandspild - sektionering 

5. Regnskab revideret for 2014  

6.Orientering fra kasserer, herunder budget og takstblad 2015, samt 

likviditet 

7.Tilrettelæggelse af generalforsamling 2015, herunder årsberetning 

8.Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 

9.Eventuelt 

10.Næste møde 

  

Ad 1: 

 Referat fra bestyrelsesmøde 30.01.2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad 2: 

 FZ redegjorde for møde med kommunen om vandstrukturen i Stevns kommune. Det vil være bedst 

at placere en fremtidig boring syd for Nederste Linievej. Endelig placering bør ske i samråd med et 

konsulentfirma, f.eks. Cowi eller Niras. Generelt har Stevns kommune ”ungt” vand. Bestyrelsen 

besluttede at afvente alle rapporter før vi går videre med spørgsmålet om placering af ny boring. 

 Brev fra kommunen om skyllevand. Ved næste ansøgning om vandindvindingstilladelse vil kom-

munen stille krav om etablering af skyllekar. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

 Evt. salg af areal, hvorpå boring 4 var placeret. Sagen ligger til behandling i kommunens Plan-

myndighed. Det er en udfordring at arealet ligger i et sommerhusområde og er placeret i landzone. 

I givet fald vil der kunne bygges et hus på 33m2 og et udhus på 50m2 på arealet. 

 Køb af eventuel kalkknuser som p.t. er på prøve skal afgøres af generalforsamlingen. Det er svært 

at afgøre den reelle effekt af kalkknuseren. 

 Digitale vandmålere. FZ og SP har besøgt Store Heddinge vandværk og drøftet deres erfaringer 

med digitale vandmålere. Store Heddinge vandværk er meget begejstret for de digitale vandmålere, 

som bl.a. kan fjernaflæses på 500 meters afstand. Eneste minus er prisen. SP kontakter FDV og 

spørger til deres erfaringer med digitale vandmålere. 

 Nødstrønsanlæg Strøby Egede vandværk. FZ rykket for svar. 

 Senestre vandprøver er fine. Det testes hver gang for BAM. Coli og BAM er begge under grænse-

værdierne for rent vand. 

Ad 3:  

 2. påskedag var vi uden vand i ca. 35 minutter. Det skyldtes problemer med 8 lukkeventiler, som vi tid-

ligere har haft problemer med. De skal udskiftes nu. Uheldet vil få indflydelse på tallet for skyllevand 

for april måned da vandet fossede ud i havet i den periode. 

 Målerudskiftning er påbegyndt i Grf. Svalemosen. 

 Vandmåleren på nattergalevej 4 er utilgængelig, da den ligger på dybt nede i brønden. Ejeren pålægges 

enten at fjerne den overskydende jord i forhold til brønden eller få hævet placeringen af vandmåleren.  

 Termofotografering af styretavler gennemført. Enkelt fejl identificeret. 

 

Ad 4: 

 Bestyrelsen drøftede indkøb af flowmålere, der kan være med til at lokalisere brud på vores lednings-

net. FZ og SP kontakter firmaet og arbejder videre med sagen. SP udarbejder et kort over ledningsnet-

tet. 

Ad 5: 

 Bestyrelsen drøftede det reviderede regnskab for 2014. ALP ønsker, at fremtidige regnskaber bør indeholde en 

pengestrømsanalyse.  

 

Ad 6: 

  Budgettet blev godkendt af flertallet i bestyrelsen. Bortset fra taksterne var der fuld enighed om alle øvrige 

poster. Det blev aftalt, at mindretallet – ALP og JFP – udformer et forslag til punktet ”Indkomne forslag” 

på dagsordenen til generalforsamlingen vedrørende den økonomiske strategi for vandværket. ALP og JFP 

ønsker at nedsætte prisen for vandet og tære på formuen. Flertallet -  FZ, SP og CME - ønsker at formuen 

bruges til nye investeringer. Mindretallets forslag sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsam-

lingen. 

 

Ad 7: 

 Årsberetningen godkendt efter at der under økonomiske forhold blev tilføjet et punkt vedrørende uenighe-

den i bestyrelsen..   

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

Ad 8: 

 SP deltager i Vandrådets generalforsamling. 

 

Ad 9: 

 FZ har kigget et par enkelte gang i Thetys systemet. SP kigger på vandforbrug 3 gange om ugen. 

 

Ad 10: 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. maj 2015 kl. 8.30 i Strøby Forsamlingshus, forud for generalfor-

samlingen. Generalforsamlingen starter kl. 10.00 CME medbringer projektor og FZ forlængerledning. 


