
 

    
7. april 2021 

 
Til:  Styregruppens medlemmer 

 

Referent:  Jan Drøscher kontakt@censeaconsulting.dk 42 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 

Knud Rudolf Hansen HOFOR A/S  knha@hofor.dk   27 95 46 77 

Jan H. Pedersen  Fjellebro Vandværk jan.holger@mail.dk 24 98 00 52 

Benny Rosenqvist   Kværkeby Vandværk formand@kvaerkeby-vandvaerk.dk 

              24 22 05 37  

Hans Jørgen Rasmussen Præstbro Vandværk hajoer5500@gmail.com  52 24 18 60 

(suppl) 

 

 

Referat af 49. styregruppemøde den 22. oktober 2020.  

 

Afbud Bent Risom 

  

 

1. Godkendelse af referater fra møde den 22. januar 2020 og 2. september 2020 
 

Referater blev godkendt.  

 

 

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 
 

Til Vandsamarbejdets hjemmeside må I gerne melde adresser til lokale vandværkers hjem-

mesider til Henrik Nielsen, hvis det ønskes, at de skal linkes fra Vandsamarbejdes hjem-

meside.  

 

Der var et spørgsmål på repræsentantskabsmødet om indkøb af en jordradar. Ringsted For-

syning har fået opgaven, om det var en ide at indkøbe en jordradar. Det holdes uden for 

Vandsamarbejdets regi. 

Bragesvej 18, 4100 Ringsted  
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3. Økonomisk og administrativ status 
 

Ole Winther orienterede om økonomien. Der har været begrænset omkostninger frem til 

20. oktober 2020. Banksaldo i Nykredit er 514.000 kr. og banksaldo i Nordea udgør 

267.080 kr. pr. 21.10.2020.  

 

Der er aktive lukninger for anslået 225.000 kr. som forventes udgiftsført i år. 

 

Der er udsendt opkrævninger til interessenterne i Ringsted Vandsamarbejde i september 

måned. Mangler oppumpet vandmængde for Ringsted Forsyning og Ørslev Vandværk. 

Ole Winther sender snarest for Ringsted Forsyning, og Jan Drøscher kontakter Ørslev 

Vandværk. 

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 

 

Tarek Elawad oplyste, at der er registeret 15 brønde, heraf er der sløjfet 10 brønde/borin-

ger i 2020. 

 

Der er en brønd på en grund, som skal sløjfes, og som tilhører Ringsted Kommune. Reg-

ning for denne lukning sendes til Ringsted Kommune, da de må gå forrest for sløjfninger. 

Derudover en regning fra sidste år, som også sendes til Ringsted Kommune. 

 

Der har været en annonce i Ringsted Bladet i uge 41. 

 

Henrik bragte sløjfningsstatikken op. Henrik undrer sig over, at der er afvigelser i flere af 

årene. Ifølge Henrik blev tallene gennemgået i 2017 og efterfølgende har tallene ændret 

sig. Henrik stillede spørgsmål til, hvordan det kan ændre sig. Der var en dialog om dette.  

Det blev aftalt, at der fremadrettet gives på antal sløjfet brønde i perioden 2007 – 2020. 

Der anføres DGU-nummer på alle sløjfede brønde og boringer. Der kan være flere brønde 

på en ejendom. Hver brønd/boring skal registreres på oversigten. Henrik Nielsen undersø-

ger, om HOFOR kan hjælpe med at sætte DGU-nummer på. Alternativt vil en studenter-

medhjælper hos Jan Drøscher kunne være behjælpelig. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Eventuelt 

 

 

Næste styregruppemøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 18.30.  


