
Mødereferat fra 15. møde i styregruppen den 22. marts 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. Vandindvindingsområder omkring vandforsyninger i Ringsted Vandsamarbejde v/Niels 

Philip Jensen, Ringsted Kommune 

2. Pesticidkampagne 2010 – evt. samarbejde med Agenda 21-centeret 

Kristen Christensen fra Agenda 21 deltager i dette punkt. 

3. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

4. Økonomisk og administrativ status 

a. Regnskab 2009 

b. Økonomisk status 2010 

c. Den fremtidige sekretærrolle 

5. Aktiviteter – 2010 (igangværende): 

a. Pesticidpjece 

6. Lukning af boringer og brønde 

a. Behandling af indhentede tilbud 

b. Annoncering i lokalaviserne 

7. Planlægning af repræsentantskabsmøde 

a. Elementer i handlingsplan 

b. Budget og kontingent 

c. Afholdelse af repræsentantskabsmøde 

8. Evt. herunder dato for nyt møde 

 

 

 

Ad 1. Vandinddvindingsområder omkring vandforsyninger i Ringsted Vandsamarbejde v/Niels 

Philip Jensen 

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:sbis@ke.dk


Principperne i et indvindingsopland blev gennemgået og vandværkernes indvindingsoplande 

illustreret på kort. Et print af de viste kort vil blive fremsendt efterfølgende fra Tarek. 

 

Ad 2. Pesticidkampagne 2010 – samarbejde med Agenda 21 centret 

Agenda 21 centret vil gerne gøre reklame og distribuere folder i de sammenhænge, som de 

indgår i. Det blev drøftet om spejdere kunne uddele folderne på kommunens genbrugspladser 

og det blev besluttet, at Jan kontakter Agendacentret for at høre om de kan formidle kontakten 

til spejdere eller lignende. Jan er fremover kontaktperson fra styregruppen til Kristen fra 

Agenda 21 centret. Jan Holger undersøger desuden, om folderen kan stilles op i Havecentret. 

 

Ad 3. Meddelelser fra styregruppemedlemmer 

Tarek har kun modtaget 3 anmeldelser fra boringsejere som ønsker deres boring sløjfet, så en 

annoncerunde er tiltrængt. 

 

Ad 4. Økonomisk og administrativ status 

Regnskab 2009 

Regnskab 2009 var ikke udarbejdet til mødet. Regnskabet skal sendes ud til repræsentantskabet 

senest en uge før mødet, jf. vedtægter, og det kræver, at styregruppemedlemmerne har skrevet 

regnskabet under forinden. Det blev besluttet, at formand og kasserer sætter sig sammen med 

revisor snarest og gennemgår regnskab med henblik på at fremsende regnskabet til 

styregruppens godkendelse inden 14 dage. Det blev desuden besluttet, at Revisor inviteres til at 

gennemgå regnskabet på repræsentantskabsmødet. 

 

Økonomisk status 2010 

Den økonomisk status var ikke fremsendt til styregruppen, og styregruppen havde derfor ikke 

mulighed for at gennemgå status.  

Betalingstidspunkterne for opkrævning rykkes frem til august i 2010, som det blev besluttet på 

sidste repræsentantskabsmøde. 

 

Den fremtidige sekretærrolle 



Det blev besluttet, at styregruppen på repræsentantskabsmødet opfordrer til, at en 

repræsentant fra et lokalt vandværk fremover påtager sig opgaven med at udarbejde referater, 

dagsorden m.v. Opgaven vil være lønnet. Såfremt ingen er interesseret i dette, vil styregruppen 

tage initiativ til at hyre en rådgiver til at løse opgaven. 

 

Ad 5. Aktiviteter – 2010 

Pesticidpjece. 

Pesticidpjece er udarbejdet. Anne indhenter tilbud på produktion af 25 standere til pjecer. 

Distribution af pjece blev drøftet: Se under punkt 2. 

 

Ad 6. Lukning af boringer og brønde 

Styregruppen gennemgik de indhentede tilbud. Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med 

Brøker.  

Anne fremlagde tilbud på annonce i lokalaviser (2 annoncer i to lokalblade: Lokalbladet og 

Ringstedweekend). Anne sender forslag til Annonce til styregruppen med en kort 

kommenteringsfrist. 

Tarek fremsender opdateret liste af brønde og boringer til styregruppen. 

Vandsamarbejdet går i foråret 2010 i gang med 5. runde. Der sløjfes 10 boringer i de mindre 

vandværkers forsyningsområder og 15 fra Ringsted Vand. 

Vandsamarbejdet vil i 2010 indhente tilbud hos rådgiver i forhold til opsporing af ubenyttede 

brønde og boringer. 

 

Ad 7. Planlægning af repræsentantskabsmøde 

Elementer i en handlingsplan 

Stine retter handlingsplanen til på baggrund af de indkomne kommentarer og sender den ud til 

kommentering i styregruppen. Handlingsplan fremsendes sammen med endelig dagsorden 

senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

 

Budget og kontingent 
Forslag til budget var ikke udarbejdet til mødet. Budgettet blev derfor gennemgået på mødet.  



 

Styregruppen besluttede på baggrund af budgettet at foreslå repræsentantskabsmødet, at 

taksten i 2010 sættes til 10 øre per kubikmeter. Det drøftedes endvidere om takterne i 2011 og 

2012 skulle sættes op. Takterne for 2011 og 2012 foreslås fastsat til 12 øre på baggrund af 

aktivitetsniveauet. Denne takststigning er nødvendigt i forhold til at have penge til også at sløjfe 

brønde og boringer i 2011 og 2012. 

 

Afholdelse af repræsentantskabsmøde 

Miljøcenter Nykøbing inviteres til at deltage i mødet og holde oplæg før det egentlige 

repræsentantskabsmøde. Stine er kontaktperson til Miljøcentret. Miljøafdelingen fra Ringsted 

Kommune og formanden fra Klima og Teknik- udvalget inviteres til at deltage i mødet. 

Det blev besluttet at der skal være en let servering på mødet – smørrebrød. Tarek vil sørge for 

bestilling af dette. Mødet vil starte kl. 18.30 

 

Referatet underskrives af styregruppen 

Dato: 

 

 

 

 

 

 

 


