
 

    
29.09.2017 

 
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 40. styregruppemøde den 27. september 2017.  

 

Afbud Tarek Elawad 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 25. januar 2017 og 23. maj 2017 
 

Referater blev godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Bent Risom lagde op til en drøftelse af BNBO på baggrund af et tidligere afholdt møde 

med Ringsted Kommune samt en artikel fra DANVA. Miljøstyrelsen har udpeget BNBO 

for kommunen og det har også været sendt i høring hos kommunen. Stine Bisgaard oply-

ste, at der ikke forventes at ske yderligere i forhold til BNBO som er udpeget, hvilket også 

var holdningen hos Ringsted Kommune. 

Danva har været i medierne, hvor det foreslås at der stiftes en fond til at støtte landmænd 

økonomisk for at undlade at sprøjte indenfor BNBO. 
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Henrik Nielsen oplyste, at der havde været møde med regionen angående punktkilde foru-

rening i Slimminge. Regionen overvejer afværge pumpning og vil også påtage sig finan-

siering af arbejdet med afværge pumpning.  

 

På baggrund af forureningen i Slimminge blev det drøftet om vandsamarbejdet fremover 

skulle få lavet en analyse af vandet i de brønde/boringer som sløjfes for, at kunne være på 

forkant med eventuel forurening. Grundvandspuljen Egedal analyserer vandet før sløjf-

ning. Stine Bisgaard og Henrik Nielsen vil på næste styregruppemøde fortælle om Grund-

vandspuljen Egedals erfaringer med analyse af vandet. 

 

 

 

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole Winther gennemgik periodebalance pr. 30. juni 2017 der viste et underskud på 56.451 

kr. På baggrund af resultat pr. 30. juni 2017 fremlagde Ole Winther en prognose for hele 

året som viser et forventet underskud på 321.848 kr. mod budgetteret underskud på 

326.000 kr. Endvidere var vedlagt bankudskrifter 

 

Det blev besluttet, at fastholde bogføringen af bilag hos Censea Consulting ApS ved Jan 

Drøscher året ud, hvorefter styregruppen tage stilling til om der skal findes en anden løs-

ning. Det betyder, at Ole Winther sender bankudskrift og bilag pr. kvartal til Jan Drøscher. 

Hvorvidt der skal gøres bruge af Jens Frilund tages der stilling til på det førstkommende 

styregruppemøde.  

 

Det blev besluttet, at Censea Consulting forestår opkrævning af bidrag 2017 hurtigst mu-

ligt. Jan Drøscher sender mail til alle vandværker og beder dem oplyse oppumpet mængde 

for 2016, hvorefter opkrævning foretages i E-conomic. 

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 
 

Oversigt over igangværende/sløjfet brønde for 2017 blev gennemgået af Ole Winther i fra-

vær af Tarek. Det forventes, at der sløjfes 36-40 brønde/boringer i 2017. 

 

Af oversigten fremgår ikke hvilket vandværk brønden/boringen tilhører. Det blev beslut-

tet, at Tarek skal opdatere listen med fordeling på vandværker. 

 

 

 



 

Det blev bemærket på oversigten, at der kunne være nogle brønde fra Giesegaard eller 

Nordrup vandværker, som ikke er interessenter i Vandsamarbejdet. Det afklares, så snart 

Tarek har opdateret oversigten med hvilket vandværk boringer/brønde tilhører. 

 

Der pågik derefter en drøftelse af, hvad der skal ske med mulige brønde/boringer som an-

meldes af vandværker uden for Vandsamarbejdet, men som har stor betydning for HOF-

ORs indvinding. Stine Bisgaard argumenterede for, at der måtte kunne findes en løsning, 

mens andre mente at en sløjfning måtte betales af vandværket. Hvis vandværket meldte sig 

ind i Vandsamarbejde og betalte to års bidrag kunne Vandsamarbejdet godt sløjfe an-

meldte boring/brønd. Der blev henvist til vedtægter og tidligere beslutninger dog uden at 

vedtægter blev gennemgået. Der blev ikke opnået enighed om en principiel beslutning. 

 

Henrik Nielsen oplyste, at Vandsamarbejdet jævnfør handlingsplanen for 2017 har forplig-

tet sig til at gøre status over de mulige ubenyttede brønde og boringer som blev kortlagt i 

2012 og dermed skabe overblik over, hvad den resterende opgave med at sløjfe brønde og 

boringer kan skønnes at være. Det blev aftalt at Stine, Henrik, Tarek og Jan aftaler nær-

mere, hvordan overblikket skabes og kommunikeres ud til vandværkerne. Det blev beslut-

tet at Tarek i første omgang skal sende en opdateret oversigt over alle sløjfede brønde og 

boringer med angivelse af de enkelte vandværker til Stine, Henrik og Jan. Derefter beslut-

tes videre arbejde. 

 

På forrige repræsentantskabsmøde blev der stillet spørgsmål til udgifterne som Vandsam-

arbejdet afholder til Ringsted Forsyning. For at imødegå eventuelle spørgsmål på fremti-

dige repræsentantskabsmøder blev det aftalt på sidste styregruppemøde, at Ringsted For-

syning igangsætter er revurdering af timerne, herunder beskriver det arbejde som udføres, 

for at skabe sammenhæng til udgifterne. Ole Winther vil gennemgå på næste styregruppe-

møde. 

 

 

5. Fastsættelse af næste møde 

 

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.00 på Ringsted 

Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted. 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 


