
 
 

Ringsted Vandsamarbejde I/S 
15. maj 2009 
Referat  
 
Repræsentantskabsmøde den 11. maj 2009 
  
Til: 
 

Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde I/S 
 

Fra: Jørgen Madsen (referent) 
 
Deltagere: 
Ole Olsen, Benløse Rundings Vandværk  
Erik Jensen, Benløse Rundings Vandværk 
Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk (medlem af styregruppen)  
Jørgen Nielsen, Fjellebro Vandværk 
Verner Ottosen, Jystrup Vandværk  
Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi A/S (medlem af styregruppen) 
Jørgen Madsen, Københavns Energi A/S (medlem af styregruppen) 
Benny Rosenqvist, Kværkeby Vandværk  
Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro Vandværk 
Ole B. Winther, Ringsted Vand A/S (medlem af styregruppen) 
Tarek Elawad, Ringsted Vand A/S (medlem af styregruppen) 
Bent Risom, Snekkerup Vandværk, (medlem af styregruppen) 
Erik Larsen, Sneslev Vandværk, (formand, medlem af styregruppen) 
Hans-Kurt Hansen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  
Jørgen Jensen, Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk  
 
Kopi til: 
Janne Hansen, Ringsted Vand A/S 
Niels Mogensen, Gyrstinge Vandværk 
Per Thostrup, Ørslev Vandværk 
Frank Broen, Ørslev Vandværk 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
 2. Vedtægtsændring § 7.6 
  3. Styregruppens beretning 

  4. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab  
5. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2009,2010 og 2011 og 
fastsættelse af årlige bidrag   
6 a. Valg af 2 medlem og 1 suppleant til styregruppen blandt de lokale 
vandværker 
6.b. Orientering om Københavns Energis A/S´ udpegede medlemmer til 
styregruppen 
6.c. Orientering om Ringsted Vand A/S´ udpegede medlemmer til styregruppen 
7. Valg af revisor (ulige år) 

  8. Forslag fra repræsentanterne 
  9. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent  
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Erik Larsen bød velkommen og foreslog Hans-Kurt Hansen som dirigent. Hans-Kurt Hansen 
blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Ad 2. Vedtægtsændring § 7.6 
Anne Scherfig Kruse gennemgik de foreslåede ændringer i vedtægternes § 7 stk. 6. 
Ændringerne blev tiltrådt.  
Eventuelle fremtidige forslag til vedtægtsændringer listes sammen med den eksisterende tekst, 
som ønskes ændret og fremsendes sammen med den endelig dagsorden.  
 
Ad 3. Styregruppens beretning 
Erik Larsen fremlagde ledelsesberetningen fra 2008. Beretningen blev taget til efterretning. 
Beretningen kan ses på vandsamarbejdets hjemmeside: www.ringstedvandsamarbejde.dk 
Hans Kurt Hansen spurgte, om der eventuelt kunne indgås et samarbejde med Ringsted 
Kommune om gennemførelse af de indsatser, som de kommende kommunale indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse vil pege på. Der var enighed om, at der i denne forbindelse ikke er noget 
i vejen for et samarbejde, såfremt det bliver besluttet på et repræsentantskabsmøde. 
 
Ad 4. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab 
Ole B. Winther uddelte og gennemgik regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 5. Godkendelse af handlingsplan og budget for det indeværende år og fastsættelse af årlige 
bidrag   
Erik Larsen gennemgik handlingsplanens hovedtræk herunder, at det årlige bidrag fortsat holdes 
på 0,10 kr. pr. oppumpet kubikmeter. Herefter gennemgik Ole B. Winther budgettet for 2009 og 
2010 samt budgetoverslag for 2011. 
Handlingsplan og budget blev godkendt. 
Tarek Elawad udleverede kort over Kommunen med de boringer, som vandsamarbejdet har 
registreret og sløjfet.  
 
Ad 6a. Valg af 2 medlem og 1 suppleant til styregruppen blandt de lokale vandværker 
Erik Larsen, Sneslev Vandværk og Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk blev genvalg til 
styregruppen, ligesom Hans-Kurt Hansen, Vetterslev Vandværk blev genvalgt som suppleant. 
Ole Olsen foreslog at der sammen med udsendelsen af den endelige dagsorden er vedlagt en 
liste med navnene på dem, som er på valg. Dette blev taget til efterretning. 
 
Ad 6b. Orientering om Københavns Energis A/S udpegede medlemmer til styregruppen 
Anne Scherfig Kruse og Jørgen Madsen fortsætter som repræsentanter i styregruppen. 
 
Ad. 6c. Orientering om Ringsted Vand A/S udpegede medlemmer til styregruppen 
Ole B. Winther og Tarek Elawad fortsætter som repræsentanter i styregruppen. 
 
Ad. 7. Valg af revisor (i ulige år) 
Revisor Jens Frilund blev genvalgt for de næste 2 år. 
 
Ad 8. Forslag fra repræsentanterne 
Der var ikke indkommet forslag. 
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Ad 9. Eventuelt 
Anne Scherfig Kruse orienterede om, at Københavns Energi har besluttet at afvikle 
overfladevandsanlægget på Værket ved Regnemark, således at Københavns Energi ikke 
fremover skal benytte klor i forbindelse med drikkevandsproduktionen. 
 
Der var diskussion om prioriteringen af rækkefølgen for sløjfning af ubenyttede boringer og 
brønde. Styregruppen mente det i de første runder af anlægsarbejdet var vigtigt at komme rundt 
i hele kommunen. Herefter vil sløjfningsarbejdet blive prioriteret således, at der hvor 
forureningstruslerne anses for at være størst, bliver ubenyttede boringer og brønde lukket først. 
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