
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

27. august 2015 19.00 Hos Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

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. 1. Konstituering af bestyrelsen 

2. 2. Referat fra generalforsamlingen 

3. Orientering fra bestyrelsen 

4. Orientering fra vandpasser 

5. Tilbud på udfældningskar 

6. Vandspild - sektionering 

7. Drøftelse om digitale vandmålere  

8. Orientering fra kasserer 

9. Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

  

Ad 1: 

 Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 

o Formand: Frede Zeiler 

o Næstformand: Flemming Nielsen 

o Kasserer: Susanne Petersen 

o Sekretær: Carsten Mejer 

o Best. Medlem: Henning Berner 

Ad 2: 

 Til referatet fra generalforsamlingen punkt 6.2 blev følgende tilføjelse besluttet.”På indtægtssiden 

blen m3 prisen nedsat fra forslaget 7,35 kroner til 7,00 kroner og den faste afgift som foreslået 575 

kroner. På omkostningssiden blev vandspild sat ned fra 30.000 kroner til 15.000 kroner. Herunder 

blev takstbladet gennemgået og godkendt. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

Ad 3:  

 Forløbet af generalforsamlingen blev evalueret. Det blev drøftet, om flertallet i bestyrelsen burde 

have udsendt sine kommentarer til imødegåelse af mindretallet forslag, som blev udsendt sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. Da mindretallet forslag stod alene, havde nogle andels-

havere fået den opfattelse, at vandværkets formue var opstået som følge af for høje opkrævninger 

hos andelshaverne, og ikke, at formuen primært stammer fra optaget lån hos Kommunekredit til 

foretagelse af anlægsinvesteringer. 

 Anni Juhl Jørgensen, Stevns Kommune, besigtiger vandværket og boringerne den 21. september 

2015. 

Ad 4: 

 Nye ventiler på vandværket. Der har fortsat været alarmer. Xergi har herefter justeret ventilerne, og 

de har ikke siden været alarmer. 

 Der har været et relativt stort vandforbrug i juli og august. Forbrug af skyllevand er stabilt. 

 Målinger viser nu, at på visse tider af døgnet midt i ugen er det samlede m3 forbrug 0, d.v.s. at det 

samlede vandforbrug for alle vandværkets andelshavere er mellem 0 – 1.000 liter vand i timen. 

 Boring 1. Svært at vedligeholde arealet rundt om boringen før høst, grundet vanskelige adgangsfor-

hold til boringen med plæneklipper. 

 Vandmåleren installeret på Nattergalevej 4 er blevet hævet, så den nu er tilgængelig i målerbrønden 

for vandpasser. 

 Der er udskiftet ca. 70% af vandmålerne i Grf. Svalemosen. 

 2 store træer på vandværksgrunden skal enten fældes eller stynes. FN gav tilsagn om at være behjæl-

pelig med dette. 

Ad 5: 

 Tilbud modtaget fra Danwatec på udfældningskar. Dog kun pris på to af tilbudene. FZ kontakter 

Danwatec og undersøger følgende: 

o Er volumen på glasfibertanken tilstrækkelig? 

o Kan vi ”nøjes” med betonringe-løsningen?  

Ad 6: 

 Danwatec kan ikke anbefale en løsning med sektionering af vandværkets område med henblik på lo-

kalisering af lækager på ledningsnettet. Omkostningerne står ikke mål med en mulige gevinster. Be-

styrelsen besluttede på den baggrund at udskyde en beslutningen indtil vi har bedre overblik over det 

fremtidige vandspild, evt. efter en udskiftning af vandmålere i hele vandværkets forsyningsområde 

(se nedenfor under punkt 7).  

Ad 7: 

 

 En enig bestyrelse ønsker udskiftning af vandmålere til elektroniske vandmålere. HB og CME ønsker 

en udskiftning af samtlige målere på en gang. SP ønsker en etapevis udskiftning. FZ undersøger føl-

gende forhold: 

o indhenter tilbud på digitale vandmålere af typen Kamstrup. 

o indhenter to tilbud på montering af vandmålerne, hvoraf det ene tilbud kan være fra SP. 

Bestyrelsen besluttede, at de digitale målere skal installeres på en gang – inden 31.12.2016. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

Ad 8: 

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

til budgettet.  

 

Ad 9: 

 Intet nyt fra Vandrådet. 

Ad 10: 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2015 kl. 18.00 hos Susanne Petersen, Kystvejen 

308. Bemærk det fremrykkede starttidspunkt for mødet. 


