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Mødereferat for 7. møde i styregruppen den 3. juni 2008 

  

Til: 

 

Styregruppens medlemmer (kopi til medlemmerne i Ringsted Kommune) 

 

Fra: Jørgen Madsen (referent) 

 

 

Styregruppens medlemmer: 

Erik Larsen, Sneslev Vandværk, elx@bsoe.dk, tlf. 3375 2633, mobil 2129 2633 

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

Bent Risom, Snekkerup Vandværk, risompost@mail.tele.dk, tlf. 5752 5750    

Ole B. Winther, Ringsted Vand A/S, obw@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

Tarek Elawad, Ringsted Vand A/S, tel@ringsted.dk, tlf. 5762 6262 

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

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

 

Afbud: Ole B. Winter 

 

 

Dagsorden: 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Økonomisk og administrativ status 

3. Aktiviteter – 2008:  

- profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

- lukning af boringer og brønde 

4. Repræsentantskabsmødet 14. maj 2008 - evaluering  

5. Evt. 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

Formanden bød Bent Risom velkommen som nyt medlem i styregruppen.  

 

Ad 2. Økonomisk og administrativ status 

Status bliver fremlagt på næste møde herunder oplysning om der er tegnet 

entrepriseforsikring. 

 

Ad 3. Aktiviteter – 2008  

 Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

I løbet af sommeren forsøges det at få et indslag om sløjfning af ubenyttede boringer 

og brønde i de lokale aviser. 

 

Vandsamarbejdet (JM) skriver til IT, Teknisk Forvaltning med henblik på, om det er 

muligt, at der etableres et links fra Kommunens hjemmeside til hjemmesiden for 

Ringsted Vandsamarbejde I/S. TE fremsender mailadresse til IT til JM. 

 

TE opfordrer kommunens Miljøafdeling til at uddele vandsamarbejdets folder i 

forbindelse med inspektion, når enkeltvandforsyninger overgår til 

fællesvandforsyning. 
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 Potentielle boringer/brønde for lukning 

Medlemmerne af vandsamarbejdet opfordres til fortsat at indmelde boringer og 

brønde til sløjfning. I denne forbindelse bedes samarbejdets registreringsskemaer 

udfyldt bedst muligt og derefter indsendt til Ringsted Vandsamarbejde c/o Ringsted 

Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Skema til brug for 

sløjfning af boringer og brønde er lagt på hjemmesiden således, at det kan skrives ud 

derfra. www.ringstedvandsamarbejde.dk. 

 

Liste med boringer og brønde, som er sløjfet i 1. runde sammen med tilhørende 

faktura fremsendes af TE til JM, som fremsender det til styregruppen sammen med 

referatet. 

 

Der er pt. 16 boringer og brønde på listen over 2. runde. Yderligere har Fjellebro og 

Snekkerup vandværker meddelt, at de forventer at sende ca. 10 stk. mere ind i 

indeværende måned. Disse boringer og brønde kommer også med i 2. runde, som 

tilbydes brøndborefirmaet Brøker, såfremt arbejdet kan tilbydes på samme vilkår, 

som ved 1. runde.  

 

Det blev aftalt, at vandsamarbejdet retter skriftlig henvendelse om sløjfning af 

ubenyttede brønde og boringer til Kommunale Ejendomme, Teknisk Forvaltning, att.: 

Niels Richter, da det på repræsentantskabsmødet blev oplyst, at der findes flere 

boringer og brønde på arealer ejet af Kommunen. JM fremsender udkast til skrivelsen 

til formanden.  

 

JM forsøger at få taget kopier af ældre kort med registrering af boringer og brønde i 

Ringsted Kommune. Kopierne tages med på næste styregruppemøde. 

 

 Forslag til kommende aktiviteter 

- Database som sammenstiller de forskellige tilgængelige lister over 

boringer og brønde i Ringsted Kommune 

- Ophør med brug af pesticider i private haver eventuelt i samarbejde 

med Agenda 21. JM tager kontakt til Christian Christensen efter 

sommerferien. TE fremsender Christian Christensens telefon nr. og 

mailadresse til JM 

- Optryk af vores folder som plakat 

  

Ad 4. Repræsentantskabsmøde i 2008 - evaluering 

Der var enighed om, at mødet gik godt. 

 

Der fremsendes ikke længere materiale til de 3 almene vandværker, som ikke er 

medlemmer.  

 

Det blev besluttet, at se på muligheden for at regnskabet næste år ændres med 

hensyn til at der opstilles et budget for 2009 og 2010 til godkendelse samt et 

budgetoverslag for 2011. 

 

 

Ad 5. Eventuelt 

På næste møde viser TE billeder fra 1. runde af sløjfning af ubenyttede boring og 

brønde.  

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
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Næste møde i styregruppen: tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.00 på Teknisk 

Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Punkter til dagsordenen sendes til Jørgen 

Madsen (jorm@ke.dk) senest d. 25. september 2008. Efterfølgende møde er fastsat til 

den 18. november 2008.  

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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