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Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 25. maj 2016  
 

Deltagere: 

Bent Risom  Snekkerup Vandværk 

Jørgen Busch  Snekkerup Vandværk 

Tarek Elawad Ringsted Forsyning A/S 

Ole B. Winther Ringsted Forsyning A/S 

Janne Hansen Ringsted Forsyning A/S 

Anne Scherfig Kruse HOFOR A/S 

Henrik Nielsen HOFOR A/S 

Stine Bisgaard HOFOR A/S 

Hans Jørgen Rasmussen Præstbro Vandværk 

Benny Rosenqvist Kværkeby Vandværk 

Erik Jensen   Benløse Rundings Vandværk 

Hans Kurt Hansen Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk 

Peter Kock  Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk 

Leo Hansen  Sneslev Vandværk 

Jan H. Pedersen Fjellebro Vandværk 

Lars Søby  Ørslev Vandværk 

Hans Olsen  Jystrup Vandværk 

Jens Frilund   

Jan Drøscher  Ringsted Vandsamarbejde  

 

 

Dagsorden for mødet 
 

1. Valg af dirigent 

2. Styregruppens beretning 

3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsrapport. 

4. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2017, herunder fastsættelse af det årlige bidrag. 

5. Valg af medlemmer til styregruppen 

a. Valg af to medlemmer blandt de lokale vandværker. 

På valg er Bent Risom, Snekkerup Vandværk, som er villig til genvalg. 

b. Valg af en suppleant 

På valg er Benny Rosenqvist, Kværkeby Vandværk, som er villig til genvalg. 

c. Orientering om HOFOR A/S’ udpegede medlemmer til styregruppen 

d. Orientering om Ringsted Forsyning A/S’ udpegede medlemmer til styregruppen 

6. Forslag fra repræsentanterne 

7. Eventuelt 

 

 

Formanden, Bent Risom, bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde.  

 

Bragesvej 18, 4100 Ringsted  
 
info@ringstedforsyning.dk  
 
www.ringstedvandsamarbejde.dk  

mailto:info@ringstedforsyning.dk
http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/


 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 
 

Formanden, Bent Risom, foreslog Benny Rosenqvist som dirigent. Benny Rosenqvist blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 

 

 

Punkt 2. Styregruppens beretning 

 

Styregruppens sammensætning 2015. 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede styregruppen sig på følgende måde: 

Formand Bent Risom, Snekkerup Vandværk 

Kasserer Ole Winther, Ringsted Forsyning A/S 

Stine Bisgaard, HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 

Henrik Nielsen, HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 

Tarek Elawad, Ringsted Forsyning a/s 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk 

Hans Jørgen Rasmussen, Præstbro Vandværk 

Lønnet sekretær Jan Drøscher 

 

Der er afholdt 3 styregruppemøder i 2015, hvorfra referater er udsendt til alle interessenter samt lagt 

på hjemmesiden.   

 

Årsberetning 2015 

Vandsamarbejdet har , som det også fremgik af ”Handlingsplan 2015”,  primært arbejdet med 

lukning af boringer og brønde. 

I 2015 er der registreret 53 brønde, besigtiget 45og sløjfet i alt 39 brønde/boringer.    

Det samlede antal lukninger af brønde/boringer er nu oppe på 289.         

Vi har i 2016 omkring 19 brønde/boringer der enten er lukket, i gang eller på venteliste til  lukning. 

Vi har besluttet fortsat at være opsøgende omkring lukningsklare brønde/boringer. Vi har derfor til 

samtlige medlemmer udsendt materiale, der kan hjælpe de enkelte vandværker med at få fundet de 

brønde/ boringer, der endnu ikke er lukkede, samt få afklaret, om der er brønde i vores registrering, 

der faktisk ER lukkede men ikke registreret lukkede. Vi har, som foreslået sidste år, lavet en lille 

ændring i registreringsblanketten, der giver mulighed for at meddele at en brønd er ukendt 

/formodentlig sløjfet og derfor ikke kan findes. 

Vi lukker fortsat brønde, der er primitivt lukket, korrekt, med bortgravning af ca. 1,5 meter 

materiale, efterfulgt af plombering med bentonit. 

 

Handlingsplan 2016 

Henrik Nielsen, der er indtrådt i repræsentantskabet fra 2015, i stedet for Anne Scherfig Kruse, vil 

gennemgå handlingsplanen for 2016. 

   

 

Økonomi 

Styregruppen opkrævede kontingent for 2015 i december.  Kontingentet for 2016 opkræves i juni 

2016.   

Det årlige bidrag pr kubikmeter er i 2016 sat til 0,07 kr./pr udpumpet kubikmeter vand pr år. 



 

Der er fortsat behov for sløjfning af boringer/brønde, hvilket vil være hovedopgaven nogle år 

fremover, derudover skal vi på sigt igangsætte andre tiltag, såsom beskyttelse omkring 

indvindingsboringer. 

Vi bruger fortsat 2 banker, nemlig Nykredit og Nordea, for at få vort indestående i hver bank under 

garantisummen på 750.000. -  

 

 

Afslutning 

Styregruppen er tilfredse med de afholdte aktiviteter i 2015, og takker for den gode opbakning fra 

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

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

 

Punkt 3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsrapport. 
 

Jens Frilund, fremlagde årsregnskabet. 

 

Regnskabet viste et underskud på kr. 26.720 som blev overført til egenkapitalen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Punkt 4. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2017, samt fastsættelse af årligt bidrag 

 

 

Budgettet for 2017 blev gennemgået af Jens Frilund. Det blev besluttet, at opkrævninger for 2016 

udsendes i juni måned.  

 

Dernæst orienterede Henrik Nielsen om handlingsplanen. Den primære aktivitet er fortsat sløjfning 

af ubenyttede boringer og brønde, og vandværkerne i Vandsamarbejdet opfordredes til at fortsætte 

deres del af arbejdet med opsporing af disse brønde og boringer blandt andet ved brug af brev 

udformet til grundejerne, som Vandsamarbejdet har sendt til alle vandværker. 

 

Vandsamarbejdet vil to gange i 2016 sætte en annonce i Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend 

for at informere bredt om vores tilbud om gratis sløjfning af brønde og boringer. 

 

Vandsamarbejdet vil i 2016 rette forbrugernes opmærksomhed mod materialet målrettet haveejere 

med gode råd om pesticidfri pleje af haven. Materialet (folderen sammen med roll-ups mv.) er med 

på Ringsted Messen og følges op med avisartikler i lokalaviserne.  

 

Handlingsplanen inkl. budget 2017 med forslag til bidrag blev herefter godkendt. 

 

Punkt 5 a. Valg af medlemmer til styregruppen 
 

På valg var Bent Risom, som blev genvalgt. 

 



 

Punkt 5 b. Valg af en suppleant 

 

På valg var Benny Rosenqvist, som blev genvalgt. 

 

Punkt 5 c. Orientering om HOFOR A/S’ udpegede medlemmer til styregruppen 
 

Stine Bisgaard og Henrik Nielsen blev udpeget af HOFOR A/S til styregruppen. 

 

Punkt 5 d. Orientering om Ringsted Forsyning A/S’ udpegede medlemmer til styregruppen 
 

Ole B. Winther og Tarek Elawad blev genudpeget af Ringsted Forsyning A/S til styregruppen. 

 

 

Punkt 6. Forslag fra repræsentanterne 
 

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra repræsentanterne. 

 

 

 

 

Punkt 7. Eventuelt 

 

Stine Bisgaard spurgte til erfaringer med opsporing af brønde og boringer ved brug af brev udformet 

til grundejerne, som Vandsamarbejdet har sendt til alle vandværker. Hans Kurt Hansen fra 

Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk oplyste, at de ikke havde brugt brevet, men opsøgt 

grundejerne ved at gå rundt. Det havde givet mange registreringer. Den samme gode erfaring havde 

Sneslev Vandværk. 

 

Da ikke flere ønskede ordet erklærede dirigenten herefter repræsentantskabsmødet for afsluttet, og 

formanden takkede forsamlingen for et godt møde. 

 

 

Dirigent:    Referent: 

 

 

Benny Rosenqvist   Jan Drøscher 

 
 
 
 
 
 
 


