
 

Til interessenterne i Ringsted Vandsamarbejde I/S 
(se vedlagte udsendelsesliste) 
 
 
 

8. juni 2011 
 

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Ringsted vandsamarbejde den 10. maj 2011 
 
Til: Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde I/S  
 
Fra: Kristen L. Christensen (referent) 
 
Deltagere:  
Ole Olsen, Benløse Rundings Vandværk 
Erik Jensen, Benløse Rundings Vandværk 
Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk 
Niels Mogensen, Gyrstinge Vandværk 
Verner Ottosen, Jystrup Vandværk  
Anne Scherfig Kruse, KE Vand A/S  
Stine Bisgaard, KE Vand A/S  
Benny Rosenqvist, Kværkeby Vandværk  
Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro Vandværk  
Ole B. Winther, Ringsted Vand A/S  
Tarek Elawad , Ringsted Vand A/S  
Bent Risom, Snekkerup Vandværk  
Erik Larsen, Sneslev Vandværk  
Hans Kurt Hansen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  
Jørgen Jensen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  
Frank Broen, Ørslev Vandværk  
Per Thostrup, Ørslev vandværk 
Janne Nyholm Hansen, Ringsted Vand A/S 
 
Dagsorden for mødet:  

1. Valg af dirigent. 
  2.    Styregruppens beretning. 

 3.    Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab 2010.  
 4.    Godkendelse af handlingsplaner, budgetter og bidrag: 
                   a. handlingsplan 2011  
        b. budget 2012  
        c. budgetoverslag 2013 og 2014  
        d. fastsættelse af bidrag for 2012.  
 5. Valg af medlemmer til styregruppen  
        a) Valg af tre medlemmer og en suppleant til styregruppen blandt de       
             lokale vandværker (1 medlem i lige år og 2 medlemmer i ulige år).  
        b) Orientering om KE A/S udpegede medlemmer til styregruppen.  
        c) Orientering om Ringsted Kommunes udpegede medlemmer til styregruppen. 

6.    Forslag fra repræsentanterne 
7.    Eventuelt 



 

 
Ad 1: Valg af dirigent 
Bent Risom bør velkommen og foreslog Jørgen Jensen, Vetterslev-Sandby og Høm som dirigent. Jørgen 
Jensen blev valgt og startede med at konstaterer, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til 
vedtægterne. 
 Erik Larsen, Sneslev foreslog et ekstra punkt 6 om valg af revisor 
 
Ad 2: Styregruppens beretning.  
Bent Risom fremlagde bestyrelsens årsberetning for 2010. Ringsted Vandsamarbejde har i 2010 primært 
arbejdet med lukning af boringer og brønde og har i 2011 fortsat sidste års handleplan m.h.t. lukning af 
brønde. I 2010 blev 39 brønde lukket. Alle vandværker opfordres til at gøre en ekstra indsats fremover.  Vi 
har efter en udbudsrunde besluttet at fortsætte samarbejdet med firmaet Brøker.  
Hvis en lodsejer springer fra efter at have indgået en skriftlig aftale om lukning koster det fremover kr. 3.000 
i administrationsgebyr.  
 
Styregruppens sammensætning:  
Efter repræsentantskabsmødet konstituerede styregruppen sig på følgende måde: 
Formand: Bent Risom, Snekkerup Vandværk 
Kasserer: Ole B. Winther, Ringsted Vand 
Stine Bisgaard, Københavns Energi, 
Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi 
Tarek Elawad, Ringsted Vand 
Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk 
Hans Kurt Hansen, Sandby, Vetterslev/ Høm Vandværk 
Lønnet sekretær Kristen L. Christensen (ansat i 2011) 
 
I 2010 har styregruppen haft tre møder, hvor man beskæftiger sig med andet end lukninger af boringer. Bl.a. 
Kortlægning af boringer, forebyggelse af forsyningsproblemer og forureninger som vist i handleplan 2011.  
Kontingent i 2011 er som i 2010 - 11 øre pr. m3. Der er forslag om at sænke bidraget til 10 øre pr. m3 i 2012 
og 2013.  
Bent Risom udtrykte tilfredshed med samarbejdet i 2010 samt en tak til Ringsted Kommune. Styregruppens 
årsberetning blev taget til efterretning.  
 
Ad 3: Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab 2010.  
Regnskabet gennemgået af Revisor Jens Frilund.  
Ingen bemærkninger til side 4 og 5, Registreret revisor Esther Larsens konklusioner.  
J.F. gennemgik Resultatopgørelsen for perioden 1. januar – 31. december. Side 6 til 9.  
Årets resultat kr. 243.649 overføres til egenkapitalen. Ingen særlige bemærkninger til side 7 og 8. Bemærk 
afvigelser i forhold til budgettet side 9.  
Hans Jørgen Rasmussen bemærkede, at udgiften til rådgivning fra Ringsted Forsyning var meget høj. Tarek 
Elawad informerede om, at der i dette lå registrering, udbud, indhentning af priser etc. Ole B. Winther 
uddybede med, at når en medarbejder inspicerer en brønd, der skal lukkes så foregår der også tilsyn, 
registrering og indberetning. Vi har en standard på 6 timer + 24 km pr. boring.  
Hans Jørgen Rasmussen var bekymret for lukning af gamle rør inden selve lukningen.  Gamle vandværker 
kunne have mange af den slags installeret.  
Bent Risom påpegede, at beslutning om en lukning er en samlet pakke for at få så mange lukninger som 
muligt. Det skulle imødegå, at nogle trak sig ved usikkerheden overfor udgiften.  
Erik Larsen spurgte om ny revisor? Jens Frilund trækker sig og har peget på Esther Larsen som er vedtaget i 
Styregruppen.  
Afstemning om regnskabet: Enstemmigt vedtaget.  



 

 
Ad 4a: Godkendelse af handlingsplaner, budgetter og bidrag: 
                   a. handlingsplan 2011  
Stine Bisgaard KE vand A/S gennemgik elementer fra Handlingsplan 2011.  www.ringstedvandsamarbejde.dk 
Vi har i 2011 deltaget i en stor fælles kampagne for rent drikkevand på Sjælland. Kampagnen sætter fokus på 
den risiko haveejeres brug af pesticider kan udgøre for grundvandet. Dette samarbejde har været en meget 
stor fordel m.h.t. trykning af folder og plakater samt, at det er lagt flot på hjemmesiden 
www.vandigrunden.dk. Vi har haft annoncer og en artikel af formanden i de lokale blade. Vi har også en 
pænt besøgt Facebook; alle elementer i kampagnen fortsætter.  
Kortlægning og registrering af boringer foregår ved hjælp af konsulent og vi forventer et fuldt billede i løbet 
af 2012, hvor kortlægningen forventes afsluttet. Hvis man har brug for det, kommer konsulenten gerne ud. 
Region Sjælland vil også gerne have overblik over forurenede grunde og har foretaget en kortlægning. Har 
udarbejdet en strategi, som sendes i høring til efteråret. Vandsamarbejdet vil gerne i dialog med Ringsted 
Kommune om, hvad der skal ske i områder med indvindingsplaner.  
Erik Jensen, Benløse spurgte Tarek Elawad om registrering af boringer. Over 500 er registreret, men der 
mangler måske 10.000! Tarek opdaterer hele tiden.  
Per Thostrup, Ørslev ville vide, hvor meget Ringsted Kommune går ind dette arbejde? Er endnu ikke 
diskuteret færdigt, men foreløbig vil man gerne have dette samarbejde. Men de endelige aftaler ligger 
selvfølgelig ude i de enkelte vandværker.  
Erik Larsen, Sneslev. Vi skal ikke forpligtiges økonomisk til gamle forureninger.  
Stine Bisgaard: Vigtigt at alle disse sager sker i samarbejde med de enkelte vandværker. Vi vil gerne 
samarbejde med kommunen, det er ikke meningen, vi skal overtage. 
Anne Scherfig Kruse: Evt. kunne udpegninger af områderne gøres i samarbejde med Ringsted 
Vandsamarbejde. 
Erik Larsen efterlyste en afgrænsning af, hvad Ringsted Vandsamarbejde skal – og hvad de enkelte 
vandværker skal. Vi må ikke glemme, at vandværkerne er beslutningsdygtige.  
Ole B. Winther: Vi går ikke ud og foretager os noget som vedtægterne ikke lægger op til. Vedtægterne er 
rimelig brede, så der er stadig plads.  
Per Thostrup, Ørslev: Vigtigt det enkelte vandværk inddrages fuldt ud og ikke sættes udenfor indflydelse.  
Bent Risom: Det er indlysende, at Ringsted Vandsamarbejde har samme interesser som vandværkerne. Skal 
absolut ikke underkende vandværkerne. 
Jan H. Pedersen, Fjellebro: Det er en fordel, at et vandværk kan udnytte kommunens viden inden en evt. ny 
boring. Måske bliver processen meget nemmere på den måde end at det enkelte vandværk skal spørge 
mange steder.  
 
Ad 4 b: budget 2012 
Jens Frilund: Budget for 2011 er revideret i forhold til vedtaget budget grundet deltagelse i kampagnen for 
grundvandsbeskyttelse samt lønnet sekretærhjælp. Der er sat kr. 35.000 af til dette i 2011.  
Budget 2012 blev gennemgået og vedtaget med enkelte rettelser.  
 
Ad 4 c: budgetoverslag 2013 og 2014 
At de samlede udgifter er højere i 2013 skyldes prisstigninger, ikke nye aktiviteter. Og i 2014 stadigvæk 
samme aktivitetsniveau.  
Driftsbidraget bliver 10 øre pr. udpumpede m3. Budgetteret resultat i 2013 og 2014 er negativt.  
 
Ad 4 d: fastsættelse af bidrag for 2012.  
Bent Risom: Vi vil ikke akkumulere penge i større mængder, derfor foreslås nedsættelse af bidraget i 2012 til 
10 øre pr. m3. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
 

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
http://www.vandigrunden.dk/


 

Ad 5: Valg af medlemmer til styregruppen  
            a) Valg af tre medlemmer og en suppleant til styregruppen blandt de  
                 lokale vandværker (1 medlem i lige år og 2 medlemmer i ulige år).  
Hans Kurt Hansen, Vetterslev-Sandby frabad sig genvalg. Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro blev foreslået og 
valgt.  
Jan H. Pedersen, Fjellebro ville gerne lade sig genopstille. Valgt.  
Benny Rosenqvist, Kværkeby blev foreslået som suppleant og valgt.  
 
Ad 5 b: Orientering om KE A/S udpegede medlemmer til styregruppen.  
Der er udpeget to medlemmer fra Københavns Energi: Anne Scherfig Kruse og Stine Bisgaard.  
 
Ad 5 c: Orientering om Ringsted Kommunes udpegede medlemmer til styregruppen.  
Ole B. Winther og Tarek Elawad fortsætter som repræsentanter for Ringsted Vand A/S. (Ringsted Kommune 
skal rettes i vedtægterne til Ringsted Vand A/S)  
 
Ad 6: Valg af revisor. (Ændring af dagsordenen) 
Esther Larsen er valgt som ny revisor efter Jens Frilund.  
 
Ad 7: Forslag fra repræsentanterne  
Ingen forslag  
 
Ad 8: Evt.  
Erik Larsen rejste en generel debat om tilladelser til jordvarmeanlæg. I et eksempel fra Sneslev var grunden 
for lille hvilket medførte ønsket om en lodret boring. Men her var det svært at få tilladelse fra Ringsted 
Kommune.  
Reglen om, at der ikke gives tilladelser til jordvarme til parceller, der ligger mindre end 300 m fra et 
vandværk er forældet. Den er nu ifl. Anne Scherfig Kruse ændret til 50 m.  
 
Næste styregruppemøde er den 13. september 2011.  
 
 

 


