
Ringsted Vandsamarbejde I/S 

Repræsentantskabsmøde   28. Maj 2013. 

 

Styregruppens  sammensætning  2012. 

Efter  repræsentantskabsmødet konstituerede styregruppen sig på følgende måde: 

Formand  Bent Risom, Snekkerup Vandværk 

Kasserer Ole Winther, Ringsted Forsyning A/S 

 Stine Bisgaard,  Københavns Energi, nu HOFOR  VAND KØBENHAVN A/S 

Anne Scherfig Kruse, Københavns  Energi nu HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 

Tarek  Elawad, Ringsted  Forsyning a/s 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk 

Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro Vandværk 

Lønnet sekretær Erik Andresen. 

Der er afholdt 4 styregruppemøder i 2012, hvorfra referater er udsendt til alle interessenter.   

 

Årsberetning  2012 

Vandsamarbejdet  har , som det også fremgik af ”Handlingsplan 2012”,  primært arbejdet med 

lukning af boringer og brønde. 

 2012 er der besigtiget og truffet aftale om lukning af  33  boringer/brønde. 20  var afsluttet pr 

31.12 2011.             

 Vi har i øjeblikket  omkring 30  brønde/boringer på venteliste til  lukning i 2013. Vi har besluttet 

fortsat at være mere opsøgende omkring lukningsklare brønde/boringer og vil også opfordre 

vandværkerne til at være opsøgende i deres områder. 

Ringsted Vandsamarbejde  havde igen i år en artikel i Lokalbladet, Ringsted. Artiklen resulterede i 

tilmeldinger af brønde til lukning. 

Det samlede antal lukninger af boringer og brønde er nu oppe på ca 200 i alt. 

 



Vi har været i dialog med Ringsted Kommune omkring kommende krav til overvågning / monitorering af 

områderne omkring boringerne.  De enkelte vandværker må  formentlig  imødese  dette krav som en af 

betingelserne for en fornyelse af indvindingstilladelserne.  Ringsted Kommune foreslår at denne opgave 

løftes af vandsamarbejdet.  

 

Hjemmeside  

Vor hjemmeside var ikke fungerende  i  en periode i 2012, og det var ikke muligt at få kontakt med det 

firma, der bestyrede den. Vi besluttede derfor at opsige aftalen  og finde  et andet firma til at opdatere og 

vedligeholde den. Det er nu lykkedes, og vi synes siden er rigtig flot. Brug den, og lad os vide, hvis I støder 

på  fejl  eller har forslag til forbedringer. 

 

Handlingsplan 2013 

Stine Bisgaard vil gennemgå handlingsplanen for 2013. 

 

Økonomi 

Styregruppen opkrævede kontingent for 2012 i november.  Kontingentet for 2013 opkræves i juni. 

Derefter vil opkrævningen ske i juni hvert år. Det årlige bidrag pr kubikmeter var i 2012 sat til 0,10 

kr/år. 

Der vil fortsat være behov for sløjfning af boringer/brønd samt for at igangsætte andre tiltag, 

såsom beskyttelse omkring  indvindingsboringer. 

 

Afslutning 

Styregruppen er tilfredse med de afholdte aktiviteter i 2012, og takker for den gode opbakning fra 

alle sider,  samt takker  Ringsted Forsyning A/S for praktisk støtte og husly. 

 

 

Styregruppen maj  2013  

 

 

 


