
 

    
28.01.2016 

 
Til:  Styregruppens medlemmer 

 

Referent:  Jan Drøscher  kontakt@censeaconsulting.dk42 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 

Henrik Nielsen  HOFOR A/S  hnie@hofor.dk  27 95 41 62 

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 35. styregruppemøde den 27. januar 2016.  

 

Afbud fra Stine Bisgaard, Jan H. Pedersen, Hans Jørgen Rasmussen og Benny Rosenqvist. 

 

 

1. Godkendelse af referater fra mødet den 9. september 2015  
 

Styregruppen godkendte den ændret anmeldelsesblanket, hvor der kan afkrydses, at place-

ring af brønd/boring er ukendt. Bent Risom udsender anmeldelsesblanketten til vandsam-

arbejdets medlemmer med en kort beskrivelse af ændringen. Tarek sender anmeldelses-

blanket til Stine, som ligger blanket på vandsamarbejdets hjemmeside. Hvis brønd/boring 

ikke kan påvises eller ejeren ikke har kendskab til brønd, sendes anmeldelsesblanket til 

kommunen, som derved har mulighed for at registrere dette i Jupiter databasen. 

 

Ole udsender forslag til vedtægtsændringer angående revisor inden den 9. februar 2016 til 

styregruppen. 

 

Bent følger op på status på indsatsplaner for Ringsted Kommune.   

  

 

  

 

Referater blev godkendt.  

        

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Henrik orienterede om pesticid punktkilden i Slimminge. I samarbejde med Region Sjæl-

land og Slimminge Vandværk har der været arbejdet på at spore kilden. Der er fundet stør-

re koncentrationer på nogle gårde i området. På fredag holdes møde mellem Region Sjæl-
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land, Køge Kommune, HOFOR og lokale vandværker for at drøfte, hvad næste skridt skal 

være. 

 

  

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole gennemgik økonomien. Likviditeten er god og banksaldo udgør 1,5 mio. kr. ultimo 

2015. Der er en forestående momsafregning som udgør 0,2 mio. kr.   

 

Samlet omkostninger for 2015 udgør 833 tkr. og dækker primært Brøker på 578 tkr. og 

Ringsted Forsyning på 203 tkr. Omkostninger er totalt 70 tkr. højere  

end budgetteret primært som følge af øgede omkostninger til Ringsted Forsyning og an-

noncering. 

 

 2 mindre vandværker mangler at indbetale bidrag for 2015. 

 

Ole havde udsendt mail om dobbelt godkendelsesprocedure. Styregruppen vedtog at vi 

fastholder dobbelt godkendelsesprocedure.  

  

Jan kontakter forsikringsmand angående mulig tilknytning af kriminalitetsdækning for sty-

regruppen, da dette ikke er dækket af vandselskabets bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

Samarbejdsaftale mellem Censea Consulting v/Jan Drøscher og Ringsted Vandsamarbejde 

I/S blev gennemgået og underskrevet. 

 

Budget blev kort gennemgået. Vi fastholder 37 sløjfninger for hvert af årene 2017 – 2019. 

Vi budgettere med 7 øre i bidrag for samme budgetperiode. Bidrag indarbejdes i hand-

lingsplan for 2016. 

 

 

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 
 

 

I 2015 er der registeret 53 brønde og boringer til sløjfning, heraf er 39 sløjfet. Af de 53 

brønde og boringer er 45 besigtigede. 

  

Tarek forslår vi igen i år annoncer i lokalaviserne forår og efterår, da det har givet mange 

anmeldelser om sløjfning af brønde/boringer. 

 

5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet, herunder handlingsplan 2016 
 

Repræsentantskabsmødet afholdes onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.30 på Benløse Kro.  

 

Handlingsplan blev gennemgået og under punkt med information til haveejere om pesti-

cidfri ukrudtsbekæmpelse blev det aftalt, at Tarek og Ole deltager i Ringsted Messen i 

april måned med information. Vi bruger allerede trykt materiale. 



 

 

Ole er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budget.  

 

Tarek bestiller til 25 personer på Benløse Kro. 

 

6. Fastsættelse af næste møde 

 

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.00 på Benløse Kro.  

 

 

7. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 

   


