
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

26. november 2015 18.00 Hos Susanne Petersen  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Henning Berner  20 42 85 69  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Flemming Nielsen (JFP) – (næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Henning Berner (HB) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

  

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31 maj og 27. aug. 2015  

2. Orientering fra bestyrelsen 

3. Orientering fra vandpasser. 

4. Status på udfældningskar 

5. Udbudsmateriale om digitale vandmålere 

6. Gennemgang af gammel investeringsplan 

7. Tilretning af regulativ på grund af nye klageregler 

8. Orientering fra kasserer 

9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

10. Eventuelt 

11. Næste møde  

1.  

 

  

Ad 1: 

 Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 31. maj og 27. august 2015 blev godkendt og underskre-

vet. 

Ad 2: 

 FZ orienterede om at Jørgen Hansen fortsat har orlov fra ansættelsen som vandværkspasser. Der er 

derfor indgået aftale med Susanne Petersen om midlertidig ansættelse som vandværkspasser indtil 

31.december 2017. 

 For at forebygge forurening af ledningsnettet ved driftsforstyrrelser, der medfører lavt vandtryk i 

ledningerne, skal der i alle vandinstallationer i huse, sommerhuse og virksomheder være en tilba-

gestrømningssikring, som forhindrer at der kan løbe vand tilbage i vandværkets ledninger.  



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

I forbindelse med udskiftning af vandmåler vil vandværket montere kontrollerbar tilbagestrøm-

ningssikring.      

Ad 3:  

 SP fortalte at der primo november har været ledningsbrud på Svanevej 7-9 . 

Det målte vandforbrug om natten viser, at der efter reparationen, ikke tegn på ledningsbrud. 

 

 Der tages rutinemæssigt vandprøver. Resultaterne er alle tilfredsstillende og inden for grænsevær-

dierne. 

 

 Der mangler at blive beskåret træer på vandværksgrunden og rensning af tagrender.  

 

 Kvalitetsstyringssystemet er ajourført. Bestyrelsen drøfter risikovurderingen på næste bestyrelses-

møde. 

 

 

Ad 4: 

 Danvatec har på vegne af vandværket sendt ansøgning til Stevns Kommune og etablering af en bund-

fældningstank. Bundfældningstanken skal tilbageholde okker inden skyllevandet fra vandværket le-

des ud i Køge Bugt. 

Ad 5: 

 Formålet med at udskifte målerne til elektroniske målere er at opnå den bedst mulige måling af for-

bruget hos den enkelte andelshaver. 

 Der er valgt elektroniske målere fordi det kan forenkle aflæsning af målerne.  

Vandværket kan så fremover selv aflæse alle målere uden at skulle udsende målerkort og modtage af-

læsninger fra andelshaverne.  

Målingerne kan foretages inden for få dage i forbindelse med årsskiftet. Derved kan der opnås stor 

overensstemmelse mellem vandværkets måling af udpumpet vandmængde og målingen af vanforbrug 

hos andelshaveren. 

 Vandværket har fået Stevns Kommune’s accept af at udskyde den planlagte udskiftning målerne i 

området ”Grf. Svalemosen.”    

 FZ og SP har haft kontakt til Strøby og Hårlev Vandværker for at få kendskab til deres erfaringer 

med elektroniske vandmålere. 

 

 FZ har drøftet krav til tilbudsmateriale for udskiftning af vandmålere med VVS mester Palle 

Skovslunde. Palle Skovslunde foreslog at få både et fast tilbud og timepris fra tilbudsgiver. 

 

 Bestyrelsen drøftede forslag til tilbudsmateriale. Forsyningsområdet er opdelt i 5 målerområder, for 

at give mulighed for at opdele den periodiske lovpligtige målerkontrol over en 2 årig periode og for 

at fordele investeringen over 2 år. Montering af nye målere foretages i 2016 0g 2017. 

Hver andelshaver bliver varslet om hvornår udskiftningen vil finde sted.  

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

 

 

 Vandværket indkøber vandmålerne og tilbagestrømningssikringer.  

 

 FZ giver tilbudsmaterialet til VVS mester Palle Skovslunde og BERNTH'S VVS & GAS ApS, Strø-

by Egede. Vandværket vil selv give tilbud på opgaven. 

 

 Tilbudsfristen er 14. december 2015 kl. 16.00. hvor tilbuddene åbnes sammen med tilbudsgiverne.  

    

Ad 6: 

 Bestyrelsen drøftede status på investeringsplanen. Status er at investering i boringer og vandværkets 

vandbehandlings- og udpumpningsanlæg er gennemført. Fremtidens investering er primært udskift-

ning i ledningsnettet. 

Ad 7: 

 En lovændring ændrer forbrugeres muligheder for at klage ved tvister om vandforsyningens afgørel-

ser. Klagen skal fremover behandles i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det har tidligere været 

Forbrugerklagenævnet, der har behandlet klager. 

 

 Vandrådet udarbejder forslag til ændring af regulativet, som herefter kan tilføjes i ”Regulativet for 

Strøby Ladeplads Vandværk amba” 

Ad 8: 

 SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet, og forklarede årsagerne til eventuelle afvigelser i forhold 

til budgettet.  

 Vandbeskyttelsesbidraget ændres i 2016 fra kr. 0,69 til kr. 0,39. 

 Der sendes vandaflæsningskort primo december. 

 

Ad 9: 

 Ingen temaer. 

Ad 10: 

 Tidsplan første halvår 2016. 

 

o 1.februar udkast til regnskab 

o 4. februar bestyrelsesmøde 

o 7. april bestyrelsesmøde 

o 20. april underskrift regnskab og videresendelse til trykning 

o 1. maj materiale retur fra trykker. 

o 10. maj materiale til generalforsamling sendes. 

o 29. maj bestyrelsesmøde og generalforsamling. 

 


