
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
6. november 2007 

 

 

Mødereferat for 3. møde i styregruppen den 26. september 2007 

  

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. Forretningsorden for styregruppe  

3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune 

4. Økonomisk og administrativ status 

5. Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

6. Potentielle boringer/brønde for lukning 

7. Aktiviteter i 2007 

8. Evt. 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

JM orienterede om den forestående omstruktureringen i Københavns Energi. 

 

OBW oplyste, at vedtægterne forelægges Ringsted Byråd til godkendelse på møde 

den 9. oktober 2007.  

 
Ad 2. Forretningsorden for styregruppe  

OBW’s ideoplæg til forretningsorden for Styregruppen blev gennemgået og tilrettet, 

og følgende blev aftalt: 

 
Pkt. 5 OBW kontakter revisor Jens Frilund med henblik på omfang af aftale. 

 

Pkt. 20 JM sikrer, at aktiviteter og økonomi bliver faste punkter på dagsordenen 

til styregruppemøderne. 

 
Det reviderede udkast for forretningsorden eftersendes. Forretningsordenen forventes 

endeligt vedtaget på næste styregruppemøde. 

 
Ad 3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune   

På baggrund af drøftelser i gruppen udarbejder OBW et udkast til samarbejdsaftale, 

som eftersendes. 

 

Ad 4. Økonomisk og administrativ status 
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RKV udarbejder status for medlemmernes oppumpning i 2006 med henblik på 

opkrævning af driftsbidrag. Udsendelse af opkrævningen afventer dog Ringsted 

Byråds møde den 9. oktober 2007.  

 

Ad 5. Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

ASK fremviste idéoplæg fra firmaet Jantzen i Køge med henblik på udarbejdelse af 

folder, brevpapir og kuverter. På baggrund af tilbuddet fra Jantzen var der enighed 

om, at ASK fortsætter samarbejde med firmaet. Når ”råteksten” til folderen 

foreligger, fremsendes den som PDF-oplæg til styregruppemedlemmerne med 

henblik på drøftelse på næste møde. 

 

OBW og TE undersøger mulighederne for oprettelse af hjemmeside og e-mail 

adresse, herunder at få tildelt navnet Ringstedvandsamarbejde.dk 

 

Ad 6. Potentielle boringer/brønde for lukning 

Medlemmerne af vandsamarbejdet opfordres til fortsat at indmelde boringer/brønde, 

som ligger hensigtsmæssigt i henhold til vandværkets indvindingsboringer, og hvor 

lodsejeren umiddelbart er indstillet på, vederlagsfrit at få sløjfet den ubenyttede 

brønd/boring. I denne forbindelse bedes de tidligere vedlagt 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. 

Styregruppen vil efterfølgende prioritere rækkefølgen af sløjfningerne. 

 

TE har fremsendt vedlagte lister over Ringsted Kommunes registreringer over 

ubenyttede boringer og brønde til inspiration. 

 

Medlemmerne af vandsamarbejde opfordres til at gå ind på JUPITER 

(www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm) for at se, hvilke boringer der ligger indenfor de 

enkelte vandværker område. 

 

Ad 7. Aktiviteter i 2007 

Der er som ovenfor beskrevet igangsat projekt med henblik på af få udarbejdet 

profileringsmateriale. Ligeledes er de fra medlemmerne indkomne registreringer af 

ubenyttede boringer og brønde ved at blive bearbejdet således, at der kan etableres 

udbud. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Næste møde: onsdag den 28. november 2007 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, 

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

(jorm@ke.dk) senest d. 14. november 2007. Efterfølgende møder er fastsat til onsdag 

den 16 januar 2008 og tirsdag den 11. marts 2008. 

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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