
Mødereferat fra 14. møde i styregruppen den 11. januar 2010  
Ringsted Vandsamarbejde I/S 

13. januar 2010 

 

  

Til: 

 

Styregruppens medlemmer  

 

Fra: Stine Bisgaard (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, askr@ke.dk, tlf. 2795 4622 (direkte) 

Stine Bisgaard, Københavns Energi, sbis@ke.dk, tlf. 2795 4679 (direkte) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Præsentationsrunde 

2. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

3. Økonomisk og administrativ status 

4. Aktiviteter – 2010:  

5. Lukning af boringer og brønde 

6. Planlægning af repræsentantskabsmøde 

7. Evt. herunder dato for nyt møde 

 

Ad 1. Præsentationsrunde 

Stine Bisgaard, nyt medlem i styregruppen fra i Københavns Energi (KE), blev budt velkommen. 

Stine arbejder med grundvandsbeskyttelse i KE. 

 

Ad 2. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

Referatet fra sidste møde var ikke udsendt inden mødet og blev derfor ikke godkendt. Erik 

Larsen vil snarest udsende referatet per mail. Stine Bisgaard vil midlertidigt udarbejde referater 

fra møderne, indtil der bliver fundet en permanent løsning. 

 

Anne Kruse orienterede om den nylige ændring af vandforsyningsloven, som betyder, at 

indvindingstilladelser, der udløber i 2010, automatisk bliver forlænget til et år, efter at de 

kommunale handleplaner efter miljømålsloven er vedtaget. Det vil i praksis betyde, at 

indvindingstilladelserne først skal være fornyet inden 1. januar 2013. 
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Tarek Elawad oplyste, at Ringsted Vand har tilbudt at overtage forsyningen i Skee Vandværks 

forsyningsområde, men Skee Vandværk har takket nej til tilbuddet og i stedet har besluttet at 

renovere vandværket.  

 

Erik Larsen vil fortsat arbejde videre på dialogen med Giesegård Gods, Skee vandværk og 

Nordrup vandværk med henblik på at optage dem som medlemmer af Ringsted 

Vandsamarbejde. 

 

Ad 3. Økonomi 

Ole B. Winther fremsender efterfølgende et regnskab for 2009 til styregruppemedlemmerne.  

 

Det blev besluttet, at Ole Winther samen med revisor Frilund udarbejder et regnskab for 2009 

og et budget for 2010 til brug for repræsentantskabsmødet. Materialet fremsendes til 

styregruppen inden næste møde. Det blev desuden besluttet, at Ole B. Winther fremover 

sender et skriftligt regnskab til styregruppen inden møderne. 

 

Ad 4. Aktiviteter i 2010 

Anne Kruse fremlagde indhentet tilbud fra reklamebureauet Andersson og Jantzen på en folder 

til haveejere om brug af pesticider. Det blev besluttet, at Anne Kruse bestiller 5000 foldere til 

levering hos Ringsted Vandforsyning. Anne Kruse spørger desuden bureauet, om folderen kan 

leveres medio februar. Styregruppen aftalte, at vandværkerne selv står for uddelingen, evt. på 

de kommende generalforsamlinger. Ringsted Vand vil dog i stedet lægge folderen på 

kommunens institutioner, bibliotek, genbrugsplads mv. Det aftaltes desuden, at Ringsted Vand 

laver presseomtale af folderen i lokalavisen.  

 

Styregruppen besluttede, at Kristen Christensen fra Ringsted Kommunes Agenda 21 center 

inviteres til at deltage i næste styregruppemøde med henblik på at drøfte eventuelt samarbejde 

om ophør af brug af pesticider i private haver, herunder uddeling af pjecen. Tarek Elawad vil 

sørge for at invitere Kristen Christensen. 

 

Sløjfning af brønde og boringer fortsætter i 2010. Det blev besluttet at sætte en annonce i 

lokalbladet om opfordring til at melde brønde og boringer ind til vandsamarbejdet. Anne Kruse 

vil bede reklamebureauet Andersson og Jantzen om at udarbejde annoncen. Annoncen vil 

samtidig omtale pesticidpjecen. 

 

Anne Kruse redegjorde for erfaringerne med udpegning af boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO) i andre vandsamarbejder. Styregruppen besluttede at være tilbageholdende med at 

igangsætte BNBO, idet det først skal undersøges, hvor langt de statslige miljøcentre er med 

kortlægningen af området. Det blev besluttet at afsætte penge på budgettet i 2010 til en 

eventuel udpegning af vandværkernes indvindingsoplande, hvis en sådan udpegning ikke er 

foretaget af de statslige miljøcentre indenfor en kortere tidshorisont. 

 

Det blev besluttet, at Københavns Energi til næste møde kommer med udkast til en 

handlingsplan for vandsamarbejdets aktiviteter i 2010. 

 

Ad 5. Status for lukning af brønde og boringer 

Tarek Elawad redegjorte for status: 



I runde 1 er der sløjfet 13 brønde/boringer. 

I runde 2 er der sløjfet 30 brønde/boringer. 

I runde 3 er der sløjfet 21 brønde/boringer. 

I runde 4 er der sløjfet 28 brønde/boringer. 

I alt er der hidtil sløjfet 92 brønde/boringer. 

Der er p.t. 34 brønde/boringer på venteliste. 

 

I forhold til en prioritering af den kommende sløjfning kan afgrænsningen af 

indvindingsoplande anvendes som prioriteringsværktøj, indtil der foreligger en detaljeret 

statslig kortlægning af området. Tarek Elawad vil til næste møde medbringe kommunens kort 

over vandværkernes indvindingsoplande. Stine Bisgaard undersøger til næste møde, hvad der 

foreligger af materiale fra de statslige miljøcentre.  

 

Tarek Elawad vil fremsende sløjfningsrunde 5 i udbud hos fem brøndborere. Det blev besluttet 

at indhente tilbud fra Brøker, Vand-Smidt, 2 lokale og en fra Fyn med henblik på at sikre den 

bedste pris. Styregruppen besluttede, at boringsrunde 5 udgøres af 25 boringer/brønde. Tarek 

Elawad udarbejder forslag til 5. runde til næste styregruppemøde. Dernæst foretager 

styregruppen en prioritering af de boringer/brønde som kommer ind ved annoncerunden, som 

omtalt ovenfor.  

 

Inden den 10. marts 2010 sender Tarek Elawad en skriftlig og evalueret beskrivelse af de 

indkomne tilbud til styregruppens medlemmer, så styregruppen på næste møde kan udvælge 

det rette tilbud. 

 

Planlægning af repræsentantskabsmøde 

Det blev besluttet at afholde repræsentantskabsmøde den 20. maj 2010. 

KE udarbejder forslag til handlingsplan 2010.  

 

Evt. herunder dato for nyt møde 

Næste møde i styregruppen afholdes den 22. marts 2010. 

 

 

 

Referatet underskrives af styregruppen 

 

Dato: 

 

 


