
 

    
31.01.2019 

 
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 hajoer5500@gmail.com  52 24 18 60 

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

 

 

 

Referat af 44. styregruppemøde den 24. januar 2019.  

 

Afbud Stine Bisgaard 

  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 2018. 
 

 

Henrik Nielsen havde følgende kommentarer til referatet. 

 

I pkt. 2 meddelelser fra medlemmer skal der i afsnit to stå ”Der er efterfølgende rejst et 

civilt søgsmål af tre private lodsejere samt Landbrug & Fødevarer på vegne af 7 land-

mænd”. 

 

I pkt. 2 - I afsnit om fund af pesticidet skal teksten ændres til ” Henrik Nielsen orienterede 

endvidere om fund af desphenyl-chloridazon, som er et af nedbrydningsprodukterne fra 

pesticidet chloridazon.” 

 

I pkt. 5 eventuelt er teksten i afsnit 2 om deltagelse i mødet med VKST ændret til ”pesti-

cidpunktkilde. 
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Referat blev godkendt. 
 

 

 

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Bent Risom har kontaktet Katrine Kjær for at få oplyst, hvornår Ringsted Kommune ind-

kalder til møde i Grundvandsrådet. Der er ingen dato for mødet.  

 

Bent Risom har spurgt Ringsted Kommune omkring deres overvejelser om BNBO. Der er 

ikke kommet svar fra Kommunen.  

 

Henrik Nielsen orienterede om BNBO-sagen ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kom-

mune, hvor klagen fra 12 heraf 9 landmænd var blevet afvist. Forbuddet mod at bruge pe-

sticider i BNBO er derfor gældende. Der er efterfølgende rejst et civilt søgsmål, som 

endnu ikke er behandlet.  Samme lodsejere har ikke accepteret erstatningernes størrelser, 

hvorom Taksationskommissionens afgørelse forventes i slutningen af februar måned. 

Retssagen forventes først sidst på året. 

 

Henrik Nielsen orienterede endvidere om et nyt samarbejde mellem Region Sjælland, Re-

gion Hovedstaden, Egedal Kommune, Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, 

HTK Vand A/S, Grundvandspuljen for Egedal Kommune og HOFOR. Samarbejdets for-

mål er at udveksle data om vandanalyser for at blive klogere på bla. pesticider. Der er gjort 

fund af en bred vifte af pesticider og nedbrydningsprodukter i den udførte prøvetagnings-

runde, der foregik i slutningen af 2018. 

 

 

 

3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole Winther gennemgik økonomien. Der realiseres indtægter på 370.000 kr.  og forventet 

udgifter på 445.000 kr. Der estimeres et underskud på 75.000 kr. for 2018. Underskuddet 

og dermed nedbringelsen af formuen er mindre end budgetteret primært som følge af færre 

sløjfede brønde/boringer end budgetteret.  

 

 

 

 

 



 

4. Lukning af brønde og boringer 

 

Tarek Elawad oplyste, at der er lukket 19 brønde/boringer i 2018 mod budgetteret 33. Der 

er sløjfet 4 brønde/boringer i 2019 og der er 12 brønde/boringer på venteliste til at blive 

sløjfet.  

 

Der var enighed om at sætte en annonce i Lokalbladet Ringsted i uge 14 og i eftersomme-

ren. Jan Drøscher sørger for, at annoncen bliver bragt, og kontakter Dentsu.   

  

 

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde, herunder handlingsplan 2019 

 

Henrik Nielsen gennemgik handlingsplan 2019.  

 

Nordrup Vandværk skal først med i den vedtagne handlingsplan for 2019, efter Nordrup 

Vandværks optagelse er godkendt på det kommende repræsentantskabsmøde. Formanden 

vil have godkendelse af Nordrup Vandværk med i sin beretning. 

 

Under punktet ”Overblik over trusler og sårbarhed i vandværkernes indvindingsområder” 

vil Bent Risom få afklaret med Kommunen, om udkast til indsatsplan bliver sendt i høring 

i 2019 eller først i 2020. Bent Risom giver besked til Henrik Nielsen. 

 

Der foreslås et bidrag på 5 øre for 2020 og fremadrettet i handlingsplanen, som blev god-

kendt. 

 

Henrik Nielsen renskriver forslaget til handlingsplan 2019 og rundsender til styregruppen. 

 

Jan Drøscher udarbejder budgetforslag for 2020, samt fremskriver budget 2021-2022. 

 

Repræsentantskabsmøde afholdes den 15. maj 2019 kl. 18.30 i Ringsted Hallerne. Møde-

tid for styregruppen kl. 18.00. 

 

Tarek Elawad bestiller lokale i Ringsted Hallerne og sørger for bespisning. 

 

Ole Winther og Jan Drøscher koordinerer arbejde med udarbejdelse af årsrapport 2018, 

som Jan Drøscher gennemgår på repræsentantskabsmødet. 

 

Ole Winther gennemgår budget på repræsentantskabsmødet. 

 



 

På valg til styregruppen er Hans Jørgen Rasmussen og Jan H. Pedersen. Hans Jørgen Ras-

mussen ønsker ikke genvalg som følge af kommende fraflytning fra Kommunen. Jan H. 

Pedersen modtager genvalg. Bent Risom spørger Benny Rosenqvist, om han vil stille op 

til valg til styregruppen. Bent Risom undersøger også muligheden for en ny suppleant, så-

fremt Benny Rosenqvist takker ja til valget og efterfølgende bliver valgt. 

 

Hans Jørgen Rasmussen foreslås som dirigent på repræsentantskabet. 

 

Revisor er på valgt. Ole Winther tager kontakt til revisor for at hører, om de vil fortsætte. 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

Der var en erfaringsudveksling omkring blødgøringsanlæg og afkalkning.  


