
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
7. juni 2010 

Referat  

 

Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2010 

  

Til: 

 

Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

 

Fra: Stine Bisgaard (referent) 

 

Deltagere: 

Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro Vandværk. 

Per Thostrup, Ørslev Vandværk 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk (medlem af styregruppen)  

Verner Ottosen, Jystrup Vandværk  

Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi A/S (medlem af styregruppen) 

Stine Bisgaard, Københavns Energi A/S (medlem af styregruppen) 

Ole B. Winther, Ringsted Vand A/S (medlem af styregruppen) 

Tarek Elawad, Ringsted Vand A/S (medlem af styregruppen) 

Bent Risom, Snekkerup Vandværk, (medlem af styregruppen) 

Hans-Kurt Hansen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  

Niels K. Jensen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  

Niels Philip Jensen, Ringsted Kommune 

 

Kopi til: 

Jens Christian Storgaard, Miljøcenter Nykøbing 

Niels Mogensen, Gyrstinge Vandværk 

Ole Olsen, Benløse Rundings Vandværk 

Benny Rosenqvist, Kværkeby Vandværk 

Erik Larsen, Sneslev Vandværk  

 

 

Dagsorden:  
1. Status for den statslige kortlægning ved /Miljøcenter Nykøbing  

2. Valg af dirigent. 

  3.    Styregruppens beretning. 

  4.    Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne 

årsregnskab.  

5.    Godkendelse af handlingsplan og budget for 2011, 2012 og 2013, 

herunder fastsættelse af årlige bidrag. 

6. Valg af medlemmer til styregruppen 

a) Valg af tre medlemmer og en suppleant til styregruppen 

blandt de lokale vandværker (1 medlem i lige år og 2 

medlemmer i ulige år). I år er Bent Risom, Snekkerup 

Vandværk, på valg. Der skal desuden vælges en ny 

suppleant. 

b) Orientering om KE A/S udpegede medlemmer til 

styregruppen. 

c) Orientering om Ringsted Forsynings udpegede 

medlemmer til styregruppen. 

  7. Antagelse af lønnet medhjælp 
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   8. Forslag fra repræsentanterne 

   9. Eventuelt 

 

 

Ad 1.  Status for den statslige kortlægning ved /Miljøcenter Nykøbing 

Jens Christian Storgaard viste de seneste resultater fra Miljøcenter Nykøbings 

kortlægning af Ringsted området, herunder kort over saltvandsgrænsen i 

grundvandsmagasinerne. Forventningen fra Miljøcentret er, at kortlægningen 

afsluttes medio 2012. Miljøcentret vil gerne præsentere resultaterne fra kort-

lægningen, når disse foreligger. 

 

Ad 2. Valg af dirigent  

Bent Risom bød velkommen og foreslog Hans-Kurt Hansen som dirigent. Hans-Kurt 

Hansen blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold 

til vedtægterne og at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne. 

 

Ad 3. Styregruppens beretning 

Bent Risom fremlagde bestyrelsens beretning for 2009.  

 

Hans Jørgen Rasmussen spurgte til styregruppens prioritering af sløjfning af brønde 

og boringer, idet han anførte, at boringer til det primære magasin bør sløjfes først. 

Ole Winter svarede, at styregruppen allerede foretager en prioritering af sløjfning af 

brønde og boringer nær medlemmernes vandværksboringer. Bent Risom tilføjede, at 

der i budgettet er afsat midler til ekstern bistand med henblik på at opspore og 

prioritere gamle brønde og boringer. 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. Beretningen kan ses på 

vandsamarbejdets hjemmeside: www.ringstedvandsamarbejde.dk 

 

Ad 4. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab 

Revisor Jens Frilund gennemgik det udsendte regnskab for 2009. 

 

De færre indtægter i 2009 skyldes, at der er udpumpet mindre vand. Årets resultat er 

et underskud på 139.345 kr., som styregruppen foreslår overføres til egenkapital. 

Egenkapital vil herefter udgøre 569.456 kr.  

 

Hans Jørgen Rasmussen spurgte om forrentningen af indestående midler i banken 

kunne optimeres. Ole Winter svarede hertil at, styregruppen havde indhentet tilbud 

fra bankerne i Ringsted i forbindelse med oprettelse af konti, og havde besluttet at 

sprede indeståenderne på de to banker med de højeste renter.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 5. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2011, 2012 og 2013, herunder 

fastsættelse af årlige bidrag 

Stine Bisgaard gennemgik handlingsplanen i hovedtræk. Vandsamarbejdet har i 

starten af 2010 udarbejdet en folder til haveejere med gode råd for at undgå 

anvendelsen af sprøjtemidler samt en annonce i lokalaviserne, som også indeholder 

en opfordring til at melde ubenyttede brønde og boringer ind til vandsamarbejdet og 

tilbud om gratis sløjfning.  

 

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
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Derudover vil styregruppen indlede en dialog med Region Sjælland og Miljøcenter 

Nykøbing om mulige forureningstrusler. Handlingsplanen kan ses på 

vandsamarbejdets hjemmeside: www.ringstedvandsamarbejde.dk. 

 

Herefter gennemgik revisor Jens Frilund det fremsendte budgetforslag. Jens Frilund 

orienterede medlemmerne om, at der desværre var tale om en fejl i det af styre-

gruppen udsendte budget, idet budget 2010 allerede blev godkendt på sidste års 

repræsentantskabsmøde. Derudover skal det fremsendte budget i henhold til 

vedtægterne også skal indeholde et budgetoverslag for 2013, hvilket ikke var 

fremsendt til medlemmerne.  

 

Styregruppen fremlagde et korrigeret budget for 2010, som herefter blev godkendt. 

Dernæst blev budgettet for 2011, 2012 og 2013 gennemgået. Overordnet viser 

budgettet de kommende år, at egenkapitalen nedbringes, så der ikke samles til pulje. 

For ikke at oparbejde et underskud i forhold til aktivitetsniveauet, er det imidlertid 

nødvendigt, at der opkræves 11 øre i 2011 og 13 øre i 2012 og 2013. Budgettet for 

2011 og budgetoverslagene for 2012 og 2013 blev godkendt med den bemærkning, at 

det fuldstændige budgetudsendes til medlemmerne.  

 

 

Hans Jørgen Rasmussen anmodede om at gennemsnitprisen for en sløjfning af en 

brønd og boring i budgettet burde fastsættes til det faktiske niveau i 2009 (13.000 kr.). 

Styregruppen påpegede, at der er stor forskel på prisen på en sløjfning alt efter 

boringens beskaffenhed og at det derfor var realistisk med en budgetteret pris på 

18.000 kr. per boring.  

 

Per Thostrup påpegede, at en lønnet medhjælp ikke fremgår af budgetforslaget. 

Styregruppen svarede hertil, at posten indgår under uforudsete aktiviteter. 

   
Ad 6a. Valg af et medlem og 1 suppleant til styregruppen blandt de lokale 

vandværker 

Bent Risom blev genvalgt til styregruppen. Hans-Kurt Hansen (tidligere suppleant) 

indtræder i styregruppen i stedet for Erik Larsen, som fratræder som følge af sygdom. 

Ny suppleant blev Hans Jørgen Rasmussen. 

 

Ad 6b. Orientering om Københavns Energis A/S udpegede medlemmer til 

styregruppen 

Anne Scherfig Kruse fortsætter som repræsentant i styregruppen. Stine Bisgaard 

indtræder som afløser for Jørgen Madsen, som er gået på efterløn. 

 

Ad. 6c. Orientering om Ringsted Vand A/S udpegede medlemmer til styregruppen 

Ole B. Winther og Tarek Elawad fortsætter som repræsentanter i styregruppen. 

 

Ad. 7. Antagelse af lønnet medhjælp 

Styregruppen ønsker at antage en lønnet medhjælp til at indkalde og udarbejde 

referater fra møder, idet Københavns Energi ikke længere har ressourcer til at 

varetage dette hverv. Hans-Kurt Hansen påpegede, at styregruppen efter vedtægterne 

har kompetencen til at ansætte en lønnet medhjælp. Forsamlingen så velvilligt på 

forslaget og styregruppen vil derfor gå videre med sagen. 
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Ad 8. Forslag fra repræsentanterne 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad 9. Eventuelt 

Niels Philip Jensen fra Ringsted Kommune påpegede, at der eksisterede et godt 

samarbejde mellem vandværkerne og kommunen og det håbede han kunne fortsætte 

fremover. Ringsted Kommune vil derfor gerne inddrages i styregruppens dialog med 

Regionen og Miljøcentret. Styregruppen bekræftede dette.  

 

Mødet sluttede kl. 20.45 

 

 

Efter mødet konstituerede styregruppen sig. Bent Risom blev formand og Ole Winther 

kasserer. Næste styregruppemøde blev aftalt til den 16. september 2010. 


