
 

    
29.10.2014 

 
Til:  Styregruppens medlemmer 

 

Referent:  Jan Drøscher  kasserer@ejbyvand.dk 42 71 53 52 

    

Styregruppens medlemmer: 
 

Bent Risom,   Snekkerup Vandværk,  risompost@mail.tele.dk,  57 52 57 50 

Tarek Elawad,   Ringsted Forsyning A/S,  tel@ringstedforsyning.dk, 69 89 80 32 

Ole B. Winther  Ringsted Forsyning A/S, obw@ringstedforsyning.dk 69 89 80 31 

Anne Scherfig Kruse HOFOR A/S  askr@hofor.dk.  27 95 46 22 

Stine Bisgaard  HOFOR A/S  sbis@hofor.dk,  27 95 46 79 

Jan H. Pedersen  Fjellebro Vandværk jan.holger@mail.dk 24 98 00 52 

Hans Jørgen Rasmussen Præstbro Vandværk hjr@mail.tele.dk  57 64 02 89 

Benny Rosenqvist (suppl)Kværkeby Vandværk info@life4ever.dk      57 53 30 53  

 

 

 

Referat af 31. styregruppemøde den 22. oktober 2014.  

 

Afbud fra Anne Scherfig Kruse og Hans Jørgen Rasmussen. 

 

1. Godkendelse af referater fra møder afholdt den 25. februar 2014 og 8. maj 2014. 

I referat fra 25. februar 2014 under pkt. 4 skal antal sløjfet brønde rettes fra 53 til 51. 

 

Tarek oplyste, at boring på Odinsvej bliver lukket, og skal have fat i ejeren. 

 

Begge referater blev godkendt.  

  

       

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 

Tarek oplyste at brøndborer Brøker på et møde i Hillerød havde rost samarbejdet med 

Ringsted Vandsamarbejde. 

 

Jan Pedersen oplyste, at der i forbindelse med Banedanmarks projekt er nedrevet ca. 15 

ejendomme i deres forsyningsområde. Måske der har været gamle brønde på disse ejen-

domme, som ikke er blevet forsvarligt lukket. Styregruppen besluttede at Ole skriver mail 

til Bygge & Plan. I mailen gøres opmærksom på, at der i forbindelse med nedrivning stil-

les krav om at brønde og boringer sløjfes efter forskrifterne. Ringsted Vandsamarbejde 

skal orienteres om nedrivning fire uger før arbejdet påbegyndes i form af kopi af nedriv-

ningstilladelse. Bent Risom sættes cc. på mail til Bygge og Plan.  

 

Stine oplyste, at HOFOR er trådt ud af projekt Benløse Skov. 
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3. Økonomisk og administrativ status 

Bent bad Ole udsende opkrævninger snarest. Ole rykker for udpumpet mængder fra Ring-

sted Kommune. 

 

Oprettelse af konto i Nykredit Bank er ikke sket. Dokumentationsgrundlaget for oprettelse 

af kontoen er på plads. Ole oplyste at der kan være sket ændringer i renten fra det oprinde-

lige tilbud fra Nykredit Bank. Styregruppen gav Ole bemyndigelse til at undersøge nye 

priser på Mybanker.dk, og placere midlerne, hvor der opnås bedst rente.   

 

Ole uddelte og gennemgik budgetopfølgning pr. 22. oktober 2014. Estimat for året, hvis 

der ikke igangsættes mere udgør -389.577,20 kr. for 2014 mod budgetteret -757.763 kr. 

Årsag til budgetafvigelsen skyldes mindre aktivitet med sløjfning af brønde og boringer. 

Banksaldo udgør pr. 22. oktober 2014 i alt 745.000 kr.  

 

  

4. Lukning af brønde og boringer 

Tarek oplyste, at der er 3 brønde på venteliste, samt en boring på Odinsvej. De få brønde 

på ventelisten gav anledning til en drøftelse af mulige aktiviteter for, at øge antallet af 

sløjfninger. 

 

Stine vil udforme et forslag til et brev til grundejere, hvor der er mistanke om, at grundeje-

ren kan have en ubenyttet brønd eller boring liggende. I brevet gøres grundejeren opmærk-

som på vandværkets tilbud om gratis sløjfning. Bent sender brevet til de enkelte vandvær-

ker med opfordring til udsendelse i vandværkets forsyningsområde. 

 

Der sættes en annonce i Weekend Avisen Ringsted i løbet af november måned. Ansvarlig 

Bent.  

 

Der bestilles 100-150 plakater i A2 format, hvor budskabet skal være, at en ubenyttet 

brønd eller boring er en potentiel forurener af vores drikkevand. Brønde og boringer kan 

lukkes gratis. Kontakt dit lokale vandværk.  Plakaterne kan opsættes på skoler m.v.  Plaka-

tens udformning skal have samme udtryk som i vores brochure ”Vi sløjfer brønden”. Jan 

Drøscher tager kontakt til nuværende samarbejdspartner Andersson og Jantzen for tilbud 

og forslag til plakat. Endvidere tilbud på to roll ups, som kan bruges på Ringsted Messe 

m.v. Stine og Bent tager stilling til forslag og tilbud. 

 

 

5. Vandsamarbejdets hjemmeside 
Der mangler at blive lagt et par referater på hjemmesiden. Det gør Stine efter modtagelse 

fra Jan Drøscher. 

 

6. Fastsættelse af næste møde 

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 25. februar 2015, kl. 19.00 på Ringsted 

Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted. 

 

7. Eventuelt 

Ingen meddelelser 

    


