
Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 
Torsdag den  28. November 2014 

 
Til stede var: 
 
Frede Zeiler 
Susanne Petersen 
Jørgen Fjordbo Petersen 
Alf Lykke Pedersen 
Carsten Munk Mejer (fraværende pga. sygdom) 
 
Punkterne i referatet følger dagsordenen. 
 
1. Vandspild 
Til dette punkt deltog bestyrelsessuppleanten Henning Berner, for at udveksle erfaringer gennem hans 
bestyrelsesarbejde i hans hjemkommune. 
 
Intet konkret fremkom under diskussionen. Måske er vandspildet acceptabelt når der tages hensyn til det 
meget lange fordelingsnet (min. 19 km) i forhold til den forbrugte vandmængde. Dette ”misforhold” skyldes 
de mange andelshavere, der er sommerhuse. Ingen nye tiltag påtænkes. 
 
2.Referat fra sidste møde 
Mødereferat vedr. møde den 04. september blev behørigt underskrevet. 
 
3. Drøftelse af boringerne. 
Boring 4 er endelig nedlagt. Tilbud herfor skal princiepielt indhentes, ligesom dette altid skal gøres når 
relevant. Disponering af grundstykket omkring boringen blev drøftet og det blev besluttet at forhøre sig hos 
de nærliggende grundejere/markejere om interesse for erhvervelse. Vi har forhørt os hos Exergi om at tage 
styretavlen for boring 4 tilbage, men da vil koste for meget at få den omprogrameret, har de afslået 
 
Boring 3 fungerer tilfredsstillende mens boring 1 kun kan yde 20% af totalproduktionen for ikke at overstige 
den tilladte BAM-koncentration. I øvrigt vil denne boring løbende blive kontrolleret for at følge udviklingen 
i BAM-koncentrationen. 
 
Vi har fået taget vandprøver, både på værket og ledningsnettet, som er i orden i forhold til BAM 
 
Det aftaltes, at formanden kontakter Kommunen for at få udpeget lokationer for nye boringer for at være 
beredt på det tilfælde, at boring 3 og 1 ikke længere kan levere den fornødne vandmængde af den 
fornødne kvalitet. 
 
4. Drøftelse af tilbud på Kalkknuser. 
Det blev besluttet at fortsætte undersøgelsen af om installation af en kalkknuser på vandværket vil være en 
fordelagtig ting. Der arrangeres møde med producenten af apparatet. Se endvidere på www.amtech.dk . 
 
5. Orientering fra formanden 
Der har været afholdt møde med kommunen vedr. blanding af vand fra boring 1 og boring 3 for at opnå en 
tilladelig koncentration af BAM. Kommunen er enig i fremgangsmåden. 
 
Møde med Strøby Egede Vandværk angående pris på vand ved gensidig forsyning. SEV ønsker en gevinst i 
forhold til deres egen pris på 1 kr./m3 ved levering til os. Vi overvejer. 

http://www.amtech.dk/


 
Der diskuteres fortsat fordeling af omkostningerne for nødstrømsanlægget mellem os, Strøby Vandværk og 
Strøby Egede Vandværk. 
 
6. Orientering fra Vandpasser 
Problemet med de mange falske alarmer menes afhjulpet med udskiftning af en ventil der malfungerede i 
forbindelse skylning, som også har forårsaget et unødigt stort forbrug af skyllevand. 
 
Der er også blevet etableret on-line forbindelse mellem vandværk og passerens hjem – og det virker. 
 
Termografering af strømtavler er etableret. 
 
Øvrige sager var af triviel karakter. 
 
7. Orientering fra Kasserer. 
Thetys-administrationssystemet er ved at blive indfaset. Regnskab pr. ultimo oktober var i 
overensstemmelse med budget bortset fra de større investeringer/reparationer der har været nødvendige i 
årets løb. 
 
8. Beredskabsplan 
Sidste rettelser er ved at blive foretaget, og når dette er gjort vil beredskabsplanen blive lagt på 
hjemmesiden. 
 
9. Orientering fra Vandrådet i Stevns kommune 
Ingen punkter. 
 
10. Eventuelt 
Der blev aftalt nyt møde fredag den 30. januar kl. 18, samt den 23 april 2015 kl. 19.00. Næste års 
generalforsamling blev fastsat til søndag den 31. maj. 
 


