
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
23. september 2008 

 

 

 

Mødereferat for 8. møde i styregruppen den 9. september 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: Erik Larsen og Anne Scherfig Kruse 

 

 

 

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. Evt.  

5. Tarek Elawad viser billeder fra 1. runde af sløjfning af ubenyttede 

boringer og brønde 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

JM oplyste, at der havde været et møde mellem Miljøministeren og Københavns 

Energi og efterfølgende et møde med Dansk Landbrug om Københavns Energis 

erfaringer med grundvandsbeskyttelse. I denne forbindelse blev det bl.a. oplyst, at  

Ringsted Vandsamarbejde sløjfer ubenyttede brønde og boringer. 

 

Ad 2. Økonomisk og administrativ status 

OBW udleverede og gennemgik budgetopfølgning pr. 09.09.2008 (vedlagt). 

Kontingentopkrævning vil ske snarest. 

På grund af diverse bankkriser er vandsamarbejdets indeståender blevet fordelt på to 

banker – DiBa og Nordea. 

Styregruppen besluttede ikke at tegne entrepriseforsikring, da selvrisikoen bliver for 

stor. Samtidig er det sikret, at den igangværende entreprenør har en 

entrepriseforsikring, og den er betalt.  

 

 

 

 

mailto:elx@bsoe.dk
mailto:jan.holger@mail.dk
mailto:risompost@mail.tele.dk
mailto:obw@ringsted.dk
mailto:tel@ringsted.dk
mailto:askr@ke.dk
mailto:jorm@ke.dk


 

 

2 

2  

Ad 3. Aktiviteter – 2008  

 Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Vandsamarbejdet har skrevet til IT support, Teknisk Forvaltning med henblik på, om 

det er muligt, at der etableres et link fra Kommunens hjemmeside til hjemmesiden for 

Ringsted Vandsamarbejde I/S.  

IT support, Teknisk Forvaltning har være meget positive, og der er allerede etableret 

et link fra Kommunens hjemmeside. (Se evt.: 
http://www.ringsted.dk/OmKommunen/Lokalpolitik/KommissionerRaadOgNaevn/Gru

ndvandsraad.aspx). Linket ses til højre under ”Læs mere”)  

 

Styregruppen besluttede, at der skal indrykkes en annonce i ”Lokalbladet” og 

”Ringstedavisen” om muligheden for vederlagsfrit at få sløjfet ubenyttede boringer 

og brønde til lukning. ASK undersøger hvad Jantzen (samme firma som lavede vores 

folder) skal have for dette arbejde. Annoncen skal indeholde logo, navne på de 

vandværker som er medlem, henvisning til vores hjemmeside mv. I forbindelse med 

indrykning af annoncerne undersøger TE muligheden for, at de omtalte lokalblade 

bringer en artikel eventuelt med billeder fra igangværende lukning af boringer og 

brønde. 

 

 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. 

 

1. runde med sløjfning af boringer og brønde er afsluttet. 

 

Revideret liste med 28 boringer og brønde, som skal sløjfes i 2. runde er vedlagt 

referatet. Arbejde med sløjfningen er påbegyndt. 

 

Der er pt. enkelte boringer og brønde på listen til 3. runde. Såfremt der er indkommet 

nye ønsker om sløjfning af mere end 10 boringer når 2. runde er afsluttet, kontakter 

TE styregruppen med henblik på at igangsætte 3. runde. 

 

Vandsamarbejdet har rettet henvendelse om sløjfning af ubenyttede brønde og 

boringer til Kommunale Ejendomme, Teknisk Forvaltning, som imidlertid oplyser, at 

de ikke har kendskab til ubenyttede boringer og brønde på kommunens arealer (kopi 

af brev fra Ringsted Kommune vedlagt). 

 

JM udleverede kopier af ældre kort med registrering af boringer og brønde i Ringsted 

Kommune til inspiration. 

 

 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.  

- Optryk af vores folder som plakat 

 

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
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I forbindelse med ovennævnte forslag er der taget kontakt til Kristen L. Christensen, 

der koordinatoren for Agenda 21 i Ringsted Kommune. Kristen L. Christensen var 

meget positiv over for et eventuelt samarbejde, og der blev aftalt et møde i oktober, 

hvor mulighederne drøftes (JM deltager). 

 

 

Ad 4. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

  

Ad 5.  

TE viste spændende billeder fra 1. runde af sløjfning af ubenyttede boring og brønde.  

 

Næste møde i styregruppen: tirsdag den 18. november 2008 kl. 19.00 på Teknisk 

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

Madsen (jorm@ke.dk) senest d. 1. november 2008. Efterfølgende møde er fastsat til 

den 3. februar 2008.  

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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