
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

30. januar 2015 17.00 Hos Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Telefon  

Carsten Mejer  29 42 43 80  

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer) 

Carsten Mejer (CM) - (sekretær) 

Alf Lykke Pedersen (ALP) 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

Dagsorden  

 

  

 1.Referat fra sidste møde den 27. november 2014 

2.Evaluering af møde med kalkknuser 

3.Orientering fra vandpasser 

4.Regnskab urevideret for 2014  

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

likviditet 

6.Orientering fra bestyrelsen 

7.Beredskabsplan 

8.Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 

9.Eventuelt 

10.Næste møde 

  

Ad 1: 

 Referat fra bestyrelsesmøde 27.11.2014 blev underskrevet. 

 

Ad 2: 

 FZ redegjorde for mødet med kalkknuseren og de positive resultater, der er indhøstet ved brugen af 

kalkknuseren. FZ har haft kontakt til Tune og Værebro vandværk, der begge er meget positive 

over resultatet af kalkknuseren. Det virker. Kalknuseren virker ved hjælp af lydbølger, der påvirker 

kalkkrystallerne, så kalken bliver mindre og finere, hvilket betyder mindre tilkalkning af perlato-

rer, brug af færre kaffebønner, mindre brug af rengøringsmidler m.m. Men effekten af kalkknuse-

ren indeholder også elementer af tro om virkningen. 

 Bestyrelsen besluttede at kontakte leverandøren og høre, om vi kan få kalkknuseren installeret på 

prøve i 3 måneder.  



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

 Forud for prøveinstallationen skal andelshaverne orienteres, således at andelshaverne kan vurdere 

effekten af kalkknuseren i andelshavernes daglige husholdning.   

 Beslutningen om køb / ikke-køb af kalkknuseren vil bestyrelsen medtage som et punkt til general-

forsamlingen. 

Ad 3:  

 De udtagne vandmålere i Grf. Svalemosen til kontrol er ikke blevet godkendte, da målerafvigelserne 

er for store. Betyder, at samtlige ca. 100 vandmålere i grundejerforeningen skal udskiftes. SP tjekker 

vandværkets beholdning af vandmålere. For 2015 skal 20 vandmålere kontrolleres i Grf. Tangmose-

holm. 

 SP anbefaler, at vandværket ikke køber en traktorplæneklipper, til slåning af græs ved vandboring-

erne.  

 Fortsat problemer med for stort forbrug af skyllevand på vandværket grundet falske alarmer. 

 Termografisk fotografering af tavlerne på vandværket endnu ikke gennemført. SP rykker Jørgen. 

 SP undersøger, hvor der skal lukkes efter lukning af boring 4, Kontrol af lukning ved Gærdesanger-

vej. 

 SP vil skrive på hjemmesiden, at det er andelshavernes ansvar, at lukkeventilerne på hver side af 

vandmåleren fungerer, Lukkeventilerne skal regelmæssigt smøres og ”masseres” . 

 Kvalitetsstyringssystemet ”Tethys”. SP mangler at indtaste ganske få data, men driftsopgaver er ind-

lagt i systemet, så disse ”popper” op som en reminder, når de skal udføres.  Der er mulighed for at 

udvide ”Tethys” så systemet også kan håndtere måleraflæsninger, udsendelse af målerkort m.v. 

Ad 4: 

 Regnskab. Underskud på 61.849,66 kr. mod budgetteret underskud på 88.574,00 kr. eksklusive vand-

spild på ca. 12.000 kr., hvorfor underskuddet forventes at blive ca. 15.000 kr. mindre end budgetteret 

Generelt ligger forbrug af penge fint i forhold til budgettet. 

Ad 5: 

 Budget og takstblad 2015. Produktionsomkostningerne forventes reduceret til 320.700 kr. som følge af fald 

i udgifterne til reparation og vedligeholdelse af færre boringer. Distributionsomkostningerne forventes at 

falde med 5.000 kr., hvorimod administrationsomkostningerne forventes at stige tilsvarende. Dette betyder 

en stigning i vandprisen på kr. 0.75 pr m3 og kr. 60 på driftsbidraget. 

 Denne stigning medførte en principiel diskussion vedr. prisforhøjelser, idet Alf L. Petersen er af den opfat-

telse at man i stedet for skulle lade vor likviditet financiere dette underskud i stedet for en prisforhøjelse. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at formålet med låneoptagelsen havde været at finansiere 

nye boringer, rørudskiftning i Grf. Jernen og evt. udskiftning af vandmålere til nye elektroniske vandmåle-

re. Desuden kunne en eventuel tilbagebetaling af u-udnyttet lån komme på tale. 

 SP undersøger hos revisor om det vil være muligt at afskrive kalkknuseren over 20 år. 

 Taksbladet godkendt. Det bør fremgå at takstbladet, at en andelshaver kan blive pålagt yderligere omkost-

ninger i forbindelse med åbning / lukning af andelshaverens vandforsyning, hvis udgiften hertil overstiger 

2.000 kr. Statsafgiften stiger fra 5,46 til 5,86.    

Ad 6: 

 Nødstrøm. Vi afventer fortsat svar fra Strøby Egede Vandværk. 
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 Side 3 

 Kommunen (Annie) har møde med Cowi Consult i uge 7. Herefter vil vi få svar på, hvor en evt. ny boring 

mest hensigtsmæssigt kan placeres, 

 SP fortsætter som vikar for vandpasser indtil videre. 

 

Ad 7: 

 Beredskabsplanen. Kommentarerne fra bestyrelsesmedlemmerne er indarbejdet. SP lægger beredskabspla-

nen ud på hjemmesiden.  

 

Ad 8: 

 Nødforsyning af vand. FZ orienterede om etablering af ny 125 mm rør mellem Strøby Egede vandværk og 

Store Heddinge vandværk. Det er hensigten at også Hårlev vandværk og Rødvig vandværk skal forbindes 

med en rørledning. 

 Den kommunale beredskabsplan var blevet gennemgået. Det var åbenbart, at vandværkerne ikke indgår i 

den kommunale beredskabsplan. 

 

Ad 9: 

 Intet. 

 

Ad 10: 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. april 2015 kl. 19.00 hos Alf Lykke Pedersen 


