
 

    
25.01.2018 

 
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  52 24 18 60 

Benny Rosenqvist (suppl) Kværkeby Vandværk info@life4ever.dk      24 22 05 37  

 

 

 

Referat af 41. styregruppemøde den 24. januar 2018.  

 

Afbud Hans Jørgen Rasmussen 

  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2017. 
 

Referater blev godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Henrik Nielsen orienterede om sagen fra Egedal, hvor klagen fra 12 heraf 9 landmænd var 

blevet afvist. Påbuddet om ikke, at måtte bruge pesticider er derfor gældende. Det forven-

tes, at der rejses et civilt søgsmål af Landbrug & Fødevarer på vegne af de 9 landmænd. 

 

Henrik Nielsen orienterede om resultaterne fra Grundvandspuljen Egedal, som analyserer 

vandet inden en brønd eller boring sløjfes. Tarek oplyste, at prisen for en analyse var mel-

lem 2.000 – 4.000 kr. Det blev besluttet, at for alle boringer der sløjfes fra 2018 skal der 
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foretages en vandanalyse inden sløjfning. Beslutning om boringer tilføjes i handlingspla-

nen. Angående brønde vil Bent Risom tage kontakt til Ringsted Kommune, for at høre om 

deres forslag og ide til om der også i nogle tilfælde bør foretages en analyse af vandet in-

den brønden sløjfes.  

 

Henrik Nielsen orienterede om dialog med grundejere, som indgår frivillige ubegrænset 

aftaler med HOFOR om ikke at bruge pesticider. Foreløbig er der indgået aftaler for et 

areal på mere end 110 Ha. 

 

 

På sidste styregruppemøde blev det drøftet, hvad der skulle ske med mulige brønde/borin-

ger, som anmeldes af vandværker udenfor Vandsamarbejdet, men som har stor betydning 

for HOFORs indvinding. Af Vandsamarbejdets vedtægter fremgår, at der godt kan sløjfes 

brønde og boringer, som interessenternes anlæg indvinder fra eller i fremtiden kan forven-

tes at indvinde fra. Altså der kan godt sløjfes en brønd, selvom den er placeret hos et vand-

værk der ikke er interessent i Vandsamarbejdet. 

 

 

På forrige møde blev det også aftalt at der skulle gives en forklaring på tre brønde fra 

oversigten, hvor det var usikkert, hvilket vandværk de tilhørte. Det blev afklaret, at to af 

brøndene tilhørte et vandværk, der er medlem af Vandsamarbejdet og den sidste brønd til-

hørte Nordrup Vandværk. Brønden under Nordrup Vandværk er sat på strategisk venteliste 

og vil ikke blive sløjfet, som følge af at Nordrup Vandværk ikke er medlem af Vandsam-

arbejdet.  

 

 

 

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole Winther gennemgik periodebalance pr. 31. december 2017, der viste et overskud på 

5.822 kr. mod et budgetteret underskud på 326.000 kr. Afvigelsen forklares primært med 

færre sløjfede brønde end budgetteret. 

 

Ole Winther kontakter selskabets revisor for udarbejdelse af årsrapport på baggrund af den 

bogførte balance pr. 31.12.2017. 

 

Det blev aftalt, at Jan Drøscher fremlægger årsrapporten på repræsentantskabsmødet. 

 

 



 

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 en revurdering af timerne, herunder beskriver det arbejde som udføres, 

for at skabe sammenhæng til udgifterne.  

 

Ole Winther indledte med at oplyse, at der er en fastpris svarende til 6 timer pr. sløjfning. 

Tarek Elawad gennemgik derefter i hovedtræk, det arbejde som Ringsted Forsyning udfø-

rer. 

 Kontakt til grundejere som anmelder sløjfning. Udsend registreringsskema. 

 Aftale besigtigelse og deltagelse i besigtigelse af brønd/boring med grundejer, og 

Brøker. 

 Udarbejdelse af skriftlig aftale/tilsynsnotat om sløjfning af brønd/boring mellem 

parterne. 

 Ved spørgsmål/udfordringer under sløjfning besigtiges brønd/boring. 

 Kopi af sløjfningsrapport sendes til Kommunen. 

 Registrering af sløjfning i Vandsamarbejdets database. 

 Godkende fakturaer 

 Uddeling af pjecer og foldere. 

 

 

Det blev aftalt at Tarek beskriver ovenstående i punktform og vil kunne tage det frem, hvis 

der skulle komme spørgsmål fra interessenterne i Vandsamarbejdet. 

 

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 

 

Ifølge handlingsplanen for 2017 har Vandsamarbejdet forpligtet sig til at gøre status over 

mulige ubenyttede brønde og boringer, som blev kortlagt i 2012, og dermed skabe over-

blik over, hvad den resterende opgave med at sløjfe brønde og boringer kan skønnes at 

være. Tarek havde før mødet fremsendt oversigt, der viste der var sløjfet i alt 336 brønde i 

perioden 2007-2017. Summen stemte ikke overens med sløjfningerne i oversigten. Der var 

usikkerhed om de opførte vandværker var korrekte i forhold til brøndens placering. Det 

blev aftalt at Tarek tilrettet oversigten så summen stemmer overens med de brønde/borin-

ger som Vandsamarbejdet har sløjfet. Vandværkerne gennemgår listen for korrekt angi-

velse af vandværk i forhold til brønd/borings placering. På Repræsentantskabsmødet præ-

senteres resultaterne ved at vise, hvor mange brønde/boringer det enkelte vandværk har 

sløjfet i perioden 2007-2017. 

 



 

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde, herunder handlingsplan 2018 

 

Forslag til handlingsplan 2018 blev vedtaget. Det blev aftalt, at det markeres at taksten for 

2019 er foreløbig i det der kan blive behov for en forhøjelse, såfremt Vandsamarbejdet 

indgår i overvågningsprogram med Ringsted Kommune omkring indsatsplaner. 

 

Ole Winther opdaterer forecast 2019 til budget 2019 og fremskriver endvidere forecast 

2021 til 2022. 

 

Tarek Elawad bestiller lokaler i Ringsted Hallen. 

 

Repræsentantskabsmødet afholdes onsdag den 23. maj 2018 kl. 18.30. Mødetid for styre-

gruppen er kl. 18.00. 

 

(OBS: Repræsentantskabsmødet vil nok blive flyttet, grundet Henriks kalender.) 

 

6. Fastsættelse af næste møde 

 

Næste styregruppemøde bliver formentlig i uge 23. 

 

 

 

7. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 


