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Pernille Crone Ringsted Kommune 

Tarek Elawad Ringsted Forsyning A/S 

Janne Hansen Ringsted Forsyning A/S 

Ole Winther  Ringsted Forsyning A/S 

Bent Risom  Snekkerup Vandværk 

Jørgen Busch  Snekkerup Vandværk 

Erik Larsen  Sneslev Vandværk 

Hans Kurt Hansen Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk 

Peter Kock  Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk 

Per Thostrup  Ørslev Vandværk 

 

Jens Frilund  revisor, EL Revision 
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Dagsorden for mødet 
 

1. Valg af dirigent 

2. Styregruppens beretning 

3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab 

4. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2013, budgetforslag for 2014 og 2015 samt 

fastsættelse af årligt bidrag 

5. Valg  

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). Bent Risom er på valg og er villig til 

genvalg. 

b. Orientering om KE A/S udpegede medlemmer til styregruppen 

c. Orientering om Ringsted Vandforsyning A/S udpegede medlemmer til styregruppen 

6. Valg af revisor 

7. Forslag fra repræsentanterne 

8. Eventuelt 
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Punkt 1. Valg af dirigent 
 

Formanden, Bent Risom, bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde og foreslog Erik Larsen 

som dirigent. Erik Larsen blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 

 

 

Punkt 2. Styregruppens beretning 
 

Formanden nævnte i sin beretning, at der i årets løb var lukket 26 brønde, og at 4 brønde yderligere 

var lukket i 2012. Der var 5 boringer på venteliste, hvilket var få i forhold til den arbejdskapital, som 

vandsamarbejdet havde. 

 

Formanden nævnte det arbejde, som Rambøll havde udført med lokalisering af brønde og boringer, 

og som Stine Bisgaard senere ville præsentere. Rambøll var blevet valgt blandt tre indkomne tilbud. 

Han understregede vigtigheden af, at vandværkerne gør en indsats for at finde de ubenyttede brønde 

og boringer, som bør lukkes. 

 

Såfremt en lodsejer springer fra en indgået aftale om lukning, bliver han opkrævet et beløb på kr. 

3.000,- til dækning af administrative udgifter. 

 

Ringsted Vandsamarbejde havde deltaget i den fælles kampagne over for haveejere mod brug af 

pesticider i haverne. Deltagelsen havde synliggjort Ringsted Vandsamarbejde. 

 

Vandsamarbejdet havde haft et møde med Ringsted Kommune om BNBO, og der sker en opfølgning 

herpå. 

 

Styregruppen havde afholdt fire møder i løbet af 2011. 

 

Formanden sluttede beretningen med at takke for samarbejdet i det forløbne år, og takkede Ringsted 

Kommune for husly og støtte. 

 

Jørgen Madsen efterlyste en oversigt over allerede effektuerede sløjfninger inden for vandværkets 

forsyningsområde. Tarek Elawad ville udsende opdaterede lister til alle vandværker. 

 

Jørgen Madsen ønskede en orienterende mail, når referater var tilgængelige på hjemmesiden. 

Formanden gav tilsagn om, at der fremover udsendes mail til alle vandværker, når et nyt referat er 

lagt på hjemmesiden. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

Punkt 3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab. 
 

 



 

Revisor, Jens Frilund, fremlagde årsregnskabet, som havde en blank revisorpåtegning, og han 

fremhævede udgiften til boringer og brønde, som var under budgettet. Sløjfningsarbejderne var 

blandt andet blevet påvirket af ugunstigt vejr. 

 

Jens Frilund nævnte endvidere, at hovedparten af tilgodehavenderne var indbetalt og at overskuddet 

blev tillagt egenkapitalen. 

 

Hans Kurt Hansen pegede på, at forrentningen af den likvide beholdning var meget lav. 

 

Benny Rosenqvist ønskede, at man ikke fremover oplyste kontonumre i årsregnskabet. 

 

Per Thostrup opfordrede til, at man så på fordelingen af indskud mellem pengeinstitutter og 

maksimerede det til 750.000,- kr. i overensstemmelse med indskydergarantiordningen. 

 

Ole B. Winther svarede, at indskud var flyttet fra DiBa til Nordea i forbindelse med finanskrisen og 

usikkerheden om indskydergarantiordningen. Renteniveauet er variabelt og for tiden er det meget 

lavt, men Ole B. Winther ville se på mulighederne for et højere afkast.  

 

Han gav samtidig tilsagn om, at kontonumre fremover udelades. 

 

På spørgsmål om hvor vandsamarbejdet har sin forsikring oplyste Ole B. Winther, at den var tegnet i 

Tryg. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

Punkt 4. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2013, budgetforslag for 2014 og 2015 

samt fastsættelse af årligt bidrag 

 

Handlingsplan 

Stine Bisgaard nævnte, at den store aktivitet i året vil være sløjfning af boringer og brønde, og at 

Rambøll derfor havde udarbejdet den af formanden nævnte lokalisering af brønde og boringer ved at 

sammenstille alle tilgængelige data. 

 

Der var fundet over 3.500 mulige boringer og brønde, hvoraf godt 2.500 er beliggende inden for 

indvindingsoplandene. Prioriteringen af hvilke brønde, der først bør sløjfes, er sket ud fra den 

beslutning, som styregruppen tidligere havde truffet herom. 

 

De foreløbige oplysninger inkl. kort blev uddelt, og Stine Bisgaard gennemgik herefter materialet og 

sluttede af med en opfordring til vandværkerne om at besøge de enkelte lodsejere og til først at 

vælge ejendomme med 1. prioritet. 

 

Det endelige materiale bliver udsendt til vandværkerne, så snart det er færdigt. 

 

På forespørgsel blev det bekræftet, at materialet udsendes både på papir og i elektronisk form. 

 

Jørgen Madsen opfordrede til, at allerede sløjfede brønde blev taget ud af materialet. 

 



 

Per Thorup gjorde opmærksom på, at også aktive brønde var med i materialet. 

 

Anne Scherfig Kruse opfordrede til, at vandværkerne arbejdede sammen om opgaven, da det er en 

fælles ressource, der trækkes på. 

 

Stine Bisgaard fortsatte herefter med gennemgangen af handlingsplanen, hvori indgik en artikel til 

den lokale presse, som forhåbentlig bliver optaget. 

 

Der havde været kontakt til Ringsted Kommune om BNBO, og man havde anbefalet brug af 

Miljøstyrelsens rejsehold, hvilket kommunen havde været positiv overfor. 

 

Handlingsplanen blev herefter godkendt. 

 

Budgetter og bidrag for 2013 
Revisor gennemgik herefter såvel drifts- som likviditetsbudgetterne og understregede, at 

egenkapitalen blev reduceret med ca. 160.000 kr. årligt ved de forventede aktiviteter. 

 

Jørgen Madsen mente, at det var optimistisk med en forventning om sløjfning af 35 boringer og 

brønde årligt, og pegede på muligheden for et kontingentfrit år. 

 

Anne Scherfig Kruse svarede, at man ikke var fremmed for tanken om et lavere bidrag, men at 

styregruppen gerne ville se, hvorledes vandværkernes arbejde med materialet fra Rambøll påvirker 

udviklingen. 

 

Ole B. Winther oplyste, at den likvide beholdning er et øjebliksbillede ved årets slutning, at den 

likvide beholdning svinger med omkring 500.000 kr. over året, og at et kontingentfrit år kan medføre 

manglende likviditet i en periode. 

 

Budgettet for 2013 og budgetoverslagene for 2014 og 2015 blev herefter godkendt.  

 

Forslag om et bidrag på 10 øre pr. m
3
 i 2013 blev ligeledes godkendt, idet bidraget beregnes af den 

oppumpede vandmængde. 

 

 

Punkt 5 a. Valg af medlem til styregruppen 
 

På valg var Bent Risom, som blev genvalgt 

 

Punkt 5 b. Orientering om Københavns Energis udpegede medlemmer til styregruppen 
 

Stine Bisgaard og Anne Scherfig Kruse er blevet genudpeget af Københavns Energi til styregruppen. 

 

Punkt 5 c. Orientering om Ringsted Forsynings udpegede medlemmer til styregruppen 
 

Ole B. Winther og Tarek Elawad er blevet genudpeget af Ringsted Forsyning til styregruppen. 

 

 

Punkt 6. Valg af revisor 



 

Punktet bortfaldt, da det kun finder sted i ulige år. 

 

 

Punkt 7. Forslag fra repræsentanterne 
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra repræsentanterne. 

 

 

Punkt 8. Eventuelt 
Pernille Crone oplyste, at Niels Philip Jensen var stoppet i Ringsted Kommune, og at man forventer 

en ny medarbejder ansat i midten af august. Pernille Crone var indtil da kontaktperson for 

Vandsamarbejdet. 

 

Anne Scherfig Kruse orienterede om den forestående fusion mellem Københavns Energi og 7 andre 

vandselskaber i Københavns omegn.  

 

Ole B. Winther bad om repræsentantskabets accept af, at vedtægterne først bliver rettet til næste 

ordinære repræsentantskabsmøde, hvilket forsamlingen erklærede sig enig i.  

 

Da ikke flere ønskede ordet erklærede dirigenten herefter repræsentantskabsmødet for afsluttet, og 

formanden takkede forsamlingen for et godt møde. 

 

 

Dirigent:    Referent: 

 

 

Erik Larsen    Erik Andresen 

 
 
 
 
 
 
 


