
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
24. november 2008 

 

 

Mødereferat for 9. møde i styregruppen den 18. november 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. 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) 

 

Afbud: Jan H. Pedersen og Bent Risom 

 

Dagsorden: 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

2. Økonomisk og administrativ status 

3. Aktiviteter – 2008: Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Lukning af boringer og brønde 

Forslag til kommende aktiviteter 

4. Evt.  

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

EL oplyste, at Kontaktudvalget havde holdt møde og her drøftet arbejdet i Ringsted 

Vandsamarbejde. Udvalget mente, at det de gennemførte initiativer var gode og 

relevante. Formændene ville gerne rekvirere flere foldere til uddeling blandt 

vandværkernes medlemmer. Dette kan ske ved henvendelse til Tarek Elawad telefon 

5762 6357 (direkte). 

 

OBW oplyste, at Miljøcentret i Nykøbing Falster havde udført kortlægning af Ringsted 

kommune ved hjælp af helikopter.  

 

Ad 2. Økonomisk og administrativ status 

OBW gennemgik regnskabet. Kassebeholdningen er p.t. ca. 614.000 kr. Der er 

indkommet en regning på 440.000 kr., som snarest betales.  

 

Ringsted Vand A/S fremsender regning for administration i indeværende år.  

 

Kontingentopkrævning vil senest ske medio december. 

 

OBW sikrer, at revisor Jens Frilund inviteres til næste styregruppemøde (1. punkt). 

 

Ad 3. Aktiviteter – 2008  

 Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 
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Der er blevet indrykket 2X2 annoncer forskudt i ”Lokalbladet” og ”Ringstedavisen” 

om muligheden for vederlagsfrit at få sløjfet ubenyttede boringer og brønde. Arbejdet 

er forestået af firmaet Jantzen (samme firma som lavede vores folder). Annoncen 

indeholder logo, navne på de vandværker som er medlem, henvisning til vores 

hjemmeside mv. Der var enighed om, at det var godt arbejde, og det blev oplyst, at 

annoncerne allerede havde givet respons. 

 

 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. 

I 2. runde er 15 stk. sløjfet, 8 stk. er p.t. igangsat og de sidste 10 sløjfes i 

januar/februar 2009. 

Der er p.t. indkommet 20 boringer til de næste sløjfningsrunder. Boringerne 

prioriteres på næste møde. 

 

Der var i styregruppen enighed om, at der i forbindelse med sløjfningerne bliver 

reetableret således, at arealet hvor selve brønden var beliggende kommer til at ligne 

det omkringliggende område. 

 

 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 

 

I forbindelse med ovennævnte forslag har der i oktober været afholdt møde med 

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

Agenda 21 var positive over for et samarbejde omkring ophør med brug af pesticider i 

private haver. Kristen Christensen vil tage forslaget op i styregruppen for Agenda 21. 

Der blev aftalt et nyt møde i januar 2009, hvor det videre forløb drøftes. 

 

Ad 4. Eventuelt 

Husk repræsentantskabsmøde i starten af maj 2009 (dato fastsættes på næste møde). 

 

Næste møde i styregruppen: onsdag den 28. januar 2009 kl. 19.00 på Teknisk 

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

Madsen (jorm@ke.dk) senest d. 16. januar 2009.  

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

Dato 
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