
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
1. april 2008 

 

 

 

 

Mødereferat for 6. møde i styregruppen den 11. marts 2008 

  

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 2129 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) 

 

 

Dagsorden: 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Vedtægter samt forretningsorden for styregruppen 

3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune 

4. Økonomisk og administrativ status 

5. Aktiviteter – 2007: 

- profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S - hjemmeside 

- lukning af boringer og brønde 

6. Repræsentantskabsmødet 14. maj 2008  

- tjekliste 

- forslag til handlingsplan 

7. Evt. 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 14. maj 2008 mødes styregruppen  kl. 

19.00, dvs. ½ time før med henblik på underskrivelse af regnskabet. 

 

Ad 2. Vedtægter samt forretningsorden for styregruppen  

OBW tilretter vedtægterne med hensyn til revisor, hvorefter vedtægterne 

fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.  

Revisorens bemærkninger til § 11.2 tages til efterretning og eventuelt andre punkter 

tages op om 2 til 3 år. 

 

Aftalen med Jens Frilund (revisor) blev uddelt til gennemsyn. Eventuelle 

bemærkninger til EL senest 1. april. 

 
Ad 3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune   

Samarbejdsaftalen med Ringsted Forsyning A/S blev tiltrådt af Styregruppen.  
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Ad 4. Økonomisk og administrativ status 

OBW gennemgik regnskabet bl.a. med kontingentindbetalinger i 2007. 

 

Jens Frilund leverer snarest revision af årsrapporten. 

 

Angående tegning af en entrepriseforsikring, mener TRYG ikke at vandsamarbejdet 

har behov for en sådan. Styregruppen fastholder dog behovet forsikring på 2 mio. kr. 

OBW indhenter tilbud. 

 

Ad 5. Aktiviteter – 2007  

- Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Vandsamarbejdets folder er færdig og kan uddeles. Foldere kan rekvireres hos Tarek 

Elawad, Ringsted Vand A/S, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Tf. 5762 6262. 

 

Vandsamarbejdets hjemmeside er ligeledes klar og kan ses på 

www.ringstedvandsamarbejde.dk. 

 

- Potentielle boringer/brønde for lukning 

Medlemmerne af vandsamarbejdet opfordres til fortsat at indmelde boringer og 

brønde til sløjfning. I denne forbindelse bedes de tidligere vedlagte 

registreringsskemaer udfyldt bedst muligt for de ovenfor nævnte brønde/boringer 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 herfra. 

 

Styregruppen vil efterfølgende prioritere rækkefølgen af sløjfningerne. 

 

TE orienterede om 1. runde med arbejdet angående lukning af ubenyttede boringer 

og brønde. TE har sammen med brøndborefirmaet Brøker været på besigtigelse  af 

steder, som indgå i 1. runde. Der er taget digitale billeder alle steder. Det praktiske 

arbejde starter den 17. marts. TE følger processen og dokumenterer ved billeder. Der 

udarbejdes et kort, hvor indmeldte boringer markeres med rødt. Når de er blevet 

sløjfet ændres farven til grøn. 

  

Ad 6. Repræsentantskabsmøde i 2008 

Repræsentantskabsmødet i 2008 afholdes onsdag 14. maj kl. 19.30 hos Teknisk 

Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Indkaldelsen fremsendes til medlemmerne 

senest 14. marts. Ca. 1 måned før repræsentantskabsmødet fremsendes invitation til: 

- Miljø- & Teknikudvalget, att. Udvalgsformand Bo Jensen 

- Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen 

- samt de 3 almene vandværker, som ikke er medlemmer  

EL havde udsendt udkast til beretning til kommentering. Der var tilslutning til 

udkastet.  

JM havde udarbejdet tjekliste og sammen med ASK udarbejdes udkast til 

handlingsplan for 2008, som ligeledes var udsendt til styregruppen til kommentering.  

Handlingsplanen blev godkendt med få ændringer. Handlingsplanen udsendes 

sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

Styregruppen gennemgik budgetoplæg og indstiller til repræsentantskabet, at der i 

2008 opkræves samme bidrag i 2008 som i 2007 på 0,10 kr. pr. oppumpet m3 

grundvand. 
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Ad 7. Eventuelt 

PT oplyste, at han ikke genopstiller til styregruppen, ligesom han også træder tilbage 

som formand for Ørslev Vandværk. 

 

Næste møde i styregruppen: tirsdag den 3. juni 2008 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, 

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

(jorm@ke.dk) senest d. 22. maj 2008.  

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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