
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
3. juli 2009 

 
Mødereferat for 12. møde i styregruppen den 17. juni 2009 

  

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. 57626262, direkte 5762 6355 

Tarek Elawad, Ringsted Vand A/S, tel@ringsted.dk, tlf. 57626262, direkte 5762 6357 

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) 

 

 

 

Dagsorden: 1.  Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Økonomisk og administrativ status 

3. Aktiviteter – 2009: Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Lukning af boringer og brønde 

4. Repræsentantskabsmøde 

5. Evt.  

 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

Gissegård vandværk ønsker at få sløjfet en række boringer, men da de ikke er medlem 

af vandsamarbejdet har EL taget kontakt til dem, evt. med henblik på at de bliver 

medlem. De er positive over for et evt. medlemskab, men skal først have det vendt 

internt. 

 

Ligeledes tager EL en snak med Skee og Nordrup vandværker i et forsøg på at få dem 

med i Vandsamarbejdet. 

  

I KTU er der rejst spørgsmål om nogle af Vandsamarbejdets økonomiske midler 

eventuelt kan bruges i fællesskab. Der var enighed i styregruppen om, at 

Vandsamarbejdet økonomiske midler f.eks. kan bruges i forbindelse med de 

indsatser, som bliver listet i de kommende kommunale indsatsplaner. 

 

Det blev meddelt, at JM, der er udpeget af KE, træder ud af styregruppen, da han 

fratræder sin stilling i KE. 

 

Ad 2. Økonomisk og administrativ status 

OBW oplyste, at den samlede indvinding for 2008 for medlemmerne i Ringsted 

Vandsamarbejde nu forelå, og var på i alt 8,48 mio. m3 (budget 8,5 mio. m3). 

 

Til næste styregruppemøde udarbejder OBW status for udgifterne i 1. halvår af 2009. 
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Ad 3. Aktiviteter – 2009  

 Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

EL og TE undersøger muligheden for i løbet af denne måned at få indrykket en mindre 

artikel i ”Dagbladet” om sløjfningen af de ubenyttede brønde og boringer i 

Kommunen.  

 

På det næste møde i styregruppen tages eventuelle nye aktiviteter op herunder 

pesticidkampagne i foråret 2010. 

 

 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.  

 

3. runde med sløjfning af boringer og brønde, som udføres i området omkring Ørslev,  

forventes afsluttet i indeværende måned.  

Herefter sættes 4. runde i gang med 23 boringer, som blandt andet er udvalgt på 

baggrund af sårbarhed. Denne runde udføres af firmaet Brøker til de fastsatte 

enhedspriser.  

 

I forbindelse med igangsætning af 5. runde med sløjfning af boringer og brønde, som 

forventes at ske omkring årsskiftet, indhentes der tilbud fra 2 firmaer. 

 

TE fremsender én samlet liste til JM over alle boringer og brønde som er blevet 

tilmeldt til sløjfning. Af listen fremgår hvilke boringer, der er blevet sløjfet i de tre 

første runder og hvilke der er udpeget til 4. runde. JM sikrer, at listen udsendes til 

styregruppemedlemmerne. 

 

Ad 5. Repræsentantskabsmøde 

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet, der blev afholdt 11. maj 2009  hos 

Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted forløb tilfredsstillende. De af 

repræsentanterne foreslåede ændringer blev taget til efterretning 

 

Ad 6. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

 

Næste møde i styregruppen: onsdag den 23. september 2009 kl. 19.00 på Teknisk 

Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. 

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

Dato 
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