
 
 

 

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
17. december 2007 

 

 

Mødereferat for 4. møde i styregruppen den 28. november 2007 

  

Til: 

 

Styregruppens medlemmer (kopi til alle vandværker i Ringsted Kommune) 

Afbud fra Per Thostrup 

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. Aktiviteter – 2007: Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

  Potentielle boringer/brønde for lukning 

6. Repræsentantskabsmøde 

7. Evt. 

 

Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer  

OBW om det igangværende arbejde med at udskille Ringsted Kommunale 

Vandforsyning til et selvstændigt A/S. 

 

Ad 2. Forretningsorden for styregruppe  

OBW har afholdt møde med Vandsamarbejdets revisor Jens Frilund angående 

økonomi og regnskabsførelse.  

 

Følgende blev aftalt i Styregruppen på baggrund af ovennævnte møde: 

- revisor fører på baggrund af kassekladde et regnskab 

- udbetalinger sker ved kasserer (OBW) 

- konto nr. tilknyttes et fik nr. OBW aftaler dette med revisor 

- ASK undersøger evt. momspligt for foreningen og meddeler dette til OBW 

- OBW undersøger prisniveauet hos FVD for tegning af bygherre- og 

bestyrelsesansvarsforsikring 

Yderligere var der smårettelser til pkt. 15 og 16 i Forretningsordenen. 

OBW tilretter disse og de på sidste styregruppemøde aftalte ændringer snarest og 

sender herefter til godkendelse hos styregruppen.  

 

OBW anmelder vandsamarbejdet til de relevante myndigheder således, at 

kontingentopkrævningen kan udsendes. 

 

I udkast til vedtægter rettes §10.3 – statsautoriseret revisor til registreret revisor. 

mailto:elx@bsoe.dk
mailto:jan.holger@mail.dk
mailto:vandverk@mail.dk
mailto:obw@ringsted.dk
mailto:tel@ringsted.dk
mailto:askr@ke.dk
mailto:jorm@ke.dk


 

 

2 

2  

Med hensyn til §11.2 i vedtægterne tages formuleringen om fordelingen ikke op nu 

men på sigt.  

 

Vedtægterne fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

   

Ad 3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune   

OBW udsender udkast til samarbejdsaftale med Ringsted Kommune til kommentering 

i Styregruppen. 

 

Ad 4. Økonomisk og administrativ status 

TE indhenter hos Miljøafdelingen i Ringsted Kommune de oppumpede 

grundvandsmængder for de enkelte medlemmer med henblik på 

kontingentopkrævning. 

OBW sikrer, at kontingentopkrævningerne udsendes således, at de er i hænde hos 

medlemmerne senest i uge 50 2007. 

 

Se i øvrigt om økonomi under pkt. 2. 

 

Ad 5. Aktiviteter – 2007  

- Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S 

ASK fremviste folder og brevpapir fra firmaet Jantzen i Køge. Der var enkelte rettelser 

til teksten i folderen. Der var enighed om, at sætte arbejde i gang, dog skal det vente 

til 1. januar 2008 på grund af, at navnet på Ringsted Kommunes vandselskab endnu 

ikke er vedtaget. 

 

TE har undersøger mulighederne e-mail adresse domænenavn, herunder at få tildelt 

navnet ringstedvandsamarbejde.dk. Dette kan lade sig gøre, og TE bestiller 

domænenavnet. 

 

Med hensyn til oprettelse af hjemmeside undersøger JM pris og oprettelsestid hos 

det lokale firma Concare. Hjemmesiden skal blandt andet indeholde medlemsliste, 

vedtægter, styregruppe brochure m.v.  

 

- 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 udarbejdet den 1. liste med 12 registreringer over ubenyttede boringer og 

brønde. Der forventes sløjfet ca. 30 boringer/brønde om året. 

 

JM og TE udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud fra brøndborefirmaerne 

Brøker og Næstved Brøndboring således, at tilbudene kan drøftes på næste 

Styregruppemøde den 16. januar 2008. Ligeledes udarbejdes udkast til 

lodsejerskrivelse i forbindelse med de konkrete sløjfninger. 
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Ad 6. Repræsentantskabsmøde i 2008 

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

Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. 

 

Ad 7. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Næste møde: onsdag den 16. januar 2007 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, 

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

(jorm@ke.dk) senest d. 3. januar 2008. Efterfølgende møder er fastsat til tirsdag den 

11. marts 2008. 

_______________________________________________________________________________ 

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer: 

 

Dato 
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