
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
18. juli 2007 

 

Mødereferat for 2. møde i styregruppen den 2. juli 2007 

  

Til: 

 

Styregruppens medlemmer (kopi til alle vandværker i Ringsted Kommune) 

Fra: Jørgen Madsen (referent) 

 

Styregruppens medlemmer: 

Erik Larsen, Sneslev Vandværk, elx@bsoe.dk, tlf. 3375 2633, mobil 8129 2633 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk, jan.holger@mail.dk, tlf. 2498 0052 

Per Thostrup, Ørslev Vandværk, vandverk@mail.dk, tlf. 5638 1804, (arb.) 5667 7546    

Ole B. Winther, Ringsted Kommunale Vandforsyning, obw@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

Tarek Elawad, Ringsted Kommunale Vandforsyning, tel@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi, askr@ke.dk, tlf. 2795 4622 (direkte) 

Jørgen Madsen, Københavns Energi, jorm@ke.dk, tlf. 2795 4669 (direkte) 

 

Afbud fra Ole B. Winther 

 

Dagsorden: 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Forretningsorden for styregruppe  

3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune 

4. Økonomisk og administrativ status 

5. Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

6. Potentielle boringer/brønde for lukning 

7. Aktiviteter i 2007 

8. Evt. 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

Ingen 

 
Ad 2. Forretningsorden for styregruppe  

Ole fremsender ideoplæg til forretningsordenen til Jørgen således, at det kan udsen-

des til styregruppen sammen med dagsordenen og behandles på næste møde. 

 

Ad 3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune   

Ole fremsender oplæg til samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning i Ringsted Kom-

mune til Jørgen således, at det kan udsendes til styregruppen sammen med dagsor-

denen og behandles på næste møde. 

 

Ad 4. Økonomisk og administrativ status 

På næste møde fremlægger RKV status for medlemmernes oppumpning i 2006 med 

henblik på opkrævning af driftsbidrag.  

Efterfølgende har Tarek meddelt, at statsforvaltningen den 3. juli 2007 har meddelt 

samtykke til, at RKV kan indtræde i Ringsted Vandsamarbejde. Den endelige godken-

delse forventes efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen. 

 

Ad 5. Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Med hensyn til profilering af Vandsamarbejdet fremviste KE foldere og andet præsen-

tationsmateriale, som benyttes af en række andre vandsamarbejder. Der var enighed 
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om, at folderen fra Skovbo Vandsamarbejde var den, som præsenterede budskabet 

bedst. På denne baggrund blev det besluttet, at Anne tager kontakt til firmaet Jantzen 

i Køge, som har stået for udarbejdelse af Skovbos folder, med henblik på af få udar-

bejdet et idéoplæg for Ringsted Vandsamarbejde samt pris på trykning af folder, 

brevpapir og kuverter, så det kan forelægges på næste møde. 

 

Der var forslag fremme om deltagelse på forårets Ringstedmesse, eventuelt ved frem-

læggelse af materiale på Ringsted Kommunes stand. I denne forbindelse blev det af-

talt, at KE tager noget materiale med til næste møde til orientering, som har været 

benytte af andre vandsamarbejder til lignende præsentationer. 

 

Umiddelbart efter første møde i Styregruppen udsendte Ringsted Kommune en pres-

semeddelelse, som gav en del positiv omtale af Vandsamarbejdet. Ligeledes blev der 

vist et fint indslag i TV 2 Øst. Det blev aftalt, at i forbindelse med fremtidige presse-

henvendelser til Vandsamarbejdet skal de øvrige styregruppemedlemmer hurtigst 

muligt orienteres. Ordlyden af eventuelle fremtidige pressemeddelelser aftales i Sty-

regruppen. 

 

Ad 6. Potentielle boringer/brønde for lukning 

Vedlagt dette referat er en skrivelse, som opfordre medlemmerne af vandsamarbejdet 

til inden 10. september 2007 at indmelde 1–3 boringer/brønde, som ligger hensigts-

mæssigt i henhold til vandværkets indvindingsboringer, og hvor lodsejeren umiddel-

bart er indstillet på, vederlagsfrit at få sløjfet den ubenyttede brønd/boring. Ligeledes 

er vedlagt 3 stk. registreringsskemaer, som bedes udfyldt bedst muligt for de ovenfor 

nævnte brønde/boringer og derefter indsendt til Ringsted Vandsamarbejde c/o Ring-

sted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. 

Styregruppen vil efterfølgende prioritere rækkefølgen af sløjfningerne. 

 

Tarek vil på næste møde præsentere kommunens registreringer over ubenyttede bo-

ringer og brønde. 

 

Jørgen undersøger, om KE i forbindelse med forundersøgelser og etablering af KEs 

kildepladser i Kommunen ligger inde med gamle registreringer over brønde og bo-

ringer, som i denne forbindelse blev nedlagt, og ejeren tilslutte fælles vandforsyning. 

 

Ad 7. Aktiviteter i 2007 

Aktiviteter forventes igangsat på næste møde. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Næste møde: onsdag den 26. september 2007 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, Røn-

nedevej 9, 4100 Ringsted. Punkter til dagsordenen sendes til Jørgen Madsen 

(jorm@ke.dk) senest d. 14. september 2007. Efterfølgende møde er fastsat til onsdag 

den 28. november 2007. 

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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