
 

    
10.09.2015 

 
Til:  Styregruppens medlemmer 

 

Referent:  Jan Drøscher  kasserer@ejbyvand.dk 42 71 53 52 

    

Styregruppens medlemmer: 
 

Bent Risom,   Snekkerup Vandværk,  risompost@mail.tele.dk,  57 52 57 50 

Tarek Elawad,   Ringsted Forsyning A/S,  tel@ringstedforsyning.dk, 69 89 80 32 

Ole B. Winther  Ringsted Forsyning A/S, obw@ringstedforsyning.dk 69 89 80 31 

Anne Scherfig Kruse HOFOR A/S  askr@hofor.dk.  27 95 46 22 

Stine Bisgaard  HOFOR A/S  sbis@hofor.dk,  27 95 46 79 

Jan H. Pedersen  Fjellebro Vandværk jan.holger@mail.dk 24 98 00 52 

Hans Jørgen Rasmussen Præstbro Vandværk hjr@mail.tele.dk  57 64 02 89 

Benny Rosenqvist (suppl) Kværkeby Vandværk info@life4ever.dk      57 53 30 53  

 

 

Referat af 34. styregruppemøde den 9. september 2015.  

 

Afbud fra Tarek Elawad, Benny Rosenqvist og Hans Jørgen Rasmussen. 

 

 

1. Godkendelse af referater fra mødet den 14. februar 2015 og konstitueringsmøde den 

27. maj 2015. 
 

Referater blev godkendt.  

        

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Stine orienterede om en pesticidpunktkilde i Slimminge. Der er afholdt møde med Region 

Sjælland og der arbejdes på en sporing af kilden. I forbindelse med sporingsarbejdet kan 

der stødes på brønde og boringer og disse vil blive henvist til vandsamarbejdet i Skovbo 

eller Ringsted. 

  

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole gennemgik økonomien ved fremlæggelse af bankudskrift. Likviditeten er god og ud-

gør primo september 951.970 kr. inklusiv momstilgodehavende på 95.649 kr. 

 

Der er betalt 264.225 kr. ex. moms til Brøker i juni måned for betaling af 16 sløjfninger 

svarende til 16.514 kr. i gennemsnit, hvilket er på niveau med tidligere sløjfninger. 

 

Der er afholdt udgifter til annoncering for 26.031 kr. incl. moms. Stine bemærkede at der 

manglede betaling af en faktura angående annoncering. Ole følger op på dette.  

  

4. Lukning af brønde og boringer 
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I 2015 er der registeret 50 brønde og boringer til sløjfning, heraf er 17 sløjfet. Af de reste-

rende 33 brønde og boringer er 14 besigtigede. Det blev besluttet at der kan køres på med 

sløjfning af de 50 brønde. Hvis der skal sløjfes flere brønde og boringer i indeværende 

regnskabsår ud over de 50, skal styregruppen godkende. 

 

Annonceringen i Weekend Avisen Ringsted og Lokalbladet Ringsted har haft en meget 

positiv effekt på antallet af henvendelser om sløjfning af brønde. 

 

På repræsentantskabsmødet blev styregruppen bedt om at udsende en vejledning til, hvor-

dan vandværkerne forholder til grundejere, som ikke kan finde eller kender til en brønd på 

deres ejendom. 

 

Ole orienterede om proces med registrering af henvendelser til vandsamarbejdet, hvor 

brønd/boring efterfølgende ikke kan findes. Disse brønde/boringer registreres hos vand-

samarbejdet. Der registreres ikke noget i Geus/Jupiter systemet. 

 

Henrik havde forespurgt Alectia om muligheden for at opspore brønde/boringer. Man vil 

kunne lokalisere brønde/boringer med forskellige metoder afhængigt af hvilke materialer, 

der forventes at indgå (beton, jern, hulrum, kampesten, murværk). Afhængig af materialer, 

opbygning mm. kan man benytte georadar udstyr til lokalisering af gamle brønde (hulrum, 

betonringe eller kampesten), mens gamle boringer kan lokaliseres vha. magnetometer 

(forerør og forerørssamlinger udført af jern). På en almindelig parcelhusgrund antages 

sporingen at tage en halv dag med georader og 2 timer med magnetometer.  

 

Styregruppen besluttede at anmeldelsesblanketten ændres, så der kan afkrydses, at place-

ring af brønd/boring er ukendt. Der udarbejdes en vejledning til blanketten. Tarek Elawad 

forestår dette arbejde og orientere Bent Risom når vejledning og blanket er klar. Tarek 

sender blanket til Stine Bisgaard, som ligger den på hjemmesiden. Bent udsender vejled-

ning til formænd for vandværkerne. Så længe der er brønde til sløjfning bruges ikke penge 

på opsporing af brønde. 

 

Stine spurgte til status på det materiale som var udsendt til vandværkerne med hjælp til lo-

kalisering af brønde og boringer. Bent brugte listen til at opsøge grundejere, men havde 

ikke benyttet sig af brevet. Ud over Bent var der ingen som havde hørt om materialet blev 

brugt. Stine vil kontakte Kværkeby Vandværk for at hører om status på materialet. Bent 

vil i forbindelse med udsendelse af vejledning til vandværkerne gøre opmærksom på mate-

rialet. 

 

 

5. Fastsættelse af næste møde 

 

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 27. januar 2016, kl. 19.00 på Ringsted 

Forsyning A/S. 

 

 

6. Eventuelt 

 



 

Som følge af situation med valg af ny revisor før repræsentantskabsmødet, besluttede sty-

regruppen, at der udarbejdes forslag til vedtægtsændring på det kommende repræsentant-

skabsmøde, således at styregruppen får mandat til at kunne skifte revisor. Ole udarbejder 

forslag til næste styregruppemøde. 

 

Stine spurgte til status på indsatsplaner for Ringsted Kommune. Der var intet nyt og Bent 

vil kontakte kommunen for at få status.  

   


