
 

 
28-04-2021    

 
 

 

 

Til:  Styregruppens medlemmer  

 

 

 

Referent: Henrik Nielsen              

 

    

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 

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

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 

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 50. styregruppemøde den 7. april 2021.  

 

Afbud Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk og Jan Drøscher. 

  

 

1. Godkendelse af referater fra møde den 22. oktober 2020  

 

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse i pkt. 2 Meddelelser fra styregruppens med-

lemmer om, at de respektive lokale vandværkers hjemmesider – ikke ”vandsamarbejdes” – 

kan komme med som link på Ringsted Vandsamarbejdes hjemmeside, hvis pågældende 

vandværk giver Henrik besked om det.  
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2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer 

Tarek forespurgte til møde i vandrådet. Bent oplyste, at det ikke har været samlet de sene-

ste par år. Bent retter henvendelse til Miljøafdelingen i kommunen. 

 

Knud Rudolf oplyste, at gentagelse af vandets dag-kampagen kører ugen med start den 22. 

marts. Omkostningen bliver mindre end budgetteret. 

 

Henrik oplyste, at Overtaksationen for erstatningsfastsættelse for ikke at benytte pesticider 

i BNBO Bjellekær er udsat til starten af juni. Der var en artikel om BNBO Bjellekær i 

Landbrugsavisen midt i marts. Tilsvarende overtaksation om erstatningsfastsættelse for 

ikke at benytte pesticider i BNBO Beder er i overtaksation medio april.  

 

 

3. Økonomisk og administrativ status 

 

Ole Winther orienterede om økonomien. Indestående i Nordea var den 31. december 2020 

på 506.773 kr. Indestående i Nykredit var den 31. december 2020 510.313 kr. 

 

 

4. Lukning af brønde og boringer 

 

Tarek Elawad oplyste, at der er registeret 15 brønde/boringer til sløjfning i 2021, hvoraf 5 

pt. er sløjfet. 

 

Henrik bragte sløjfningsstatikken op igen. Til opgørelse af antal boringer og brønde sløjfet 

af Vandsamarbejde blev det aftalt, at sløjfninger sammentælles med markering i sumko-

lonne I i Tareks Liste over sløjfede brønde/boringer fra 2007-2019. På den måde bliver 

sløjfninger, der ikke er foretaget – men måske vurderet – af Ringsted Vandsamarbejde 

ikke medregnet i sløjfningsstatistikken. Der anføres DGU-nummer på alle sløjfede brønde 

og boringer. 

 

Jan Drøscher får sat annonce med tilbud om sløjfning af brønde og boringer i Ringsted 

Bladet hurtigst muligt. 

 

 

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet bliver onsdag den 8. september 2021: Jan Drøscher sender med-

delelse til interessenter om dato med eftersendelse af dagsorden plus bilag. Inden repræ- 

./.  sentantskabsmødet opdaterer Ole budgetskema, jf. Excel-arket Budget 18 – 20 

 



 

 

6. Eventuelt 

 

Næste styregruppemøde onsdag den 6. oktober 2021 kl. 18.30.  


