
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

11. april 2022 18.30 Frede Zeiler   

Referat udarbejdet af    

Torben Bahn Petersen    

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) – (Næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer & Vandpasser)  

Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem) 

Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær) 

 

 

Til orientering for alle      
andelshavere. 

   

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside. 

  

  

 

Forslag til dagsorden 

  

1. Godkendelse af referat fra den 8. marts 2022 

1.a. Generalforsamling 

2. Valg af tilbud 

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer 

4. Orientering fra bestyrelsen 

5. Orientering fra kasserer 

6. Orientering fra vandpasser 

7. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

_______________________ 
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 Side 2 

1. Godkendelse af referat fra den 8. marts 2022 

Godkendt. 

 

1.a. Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen blev tilrettelagt. 

 

2. Valg af tilbud 

Der er modtaget tre tilbud på kulfilteranlæg. 

Vi har valgt Danwatec. Ift. anlægssum er det, det bedste tilbud vi har modtaget. 

Samtidig har vi valgt Danwatec ift. selve driften, fordi de arbejder med tre filtre, hvilket er et filer mere 

end de andre tilbud. Dette giver større sikkerhed for driften af anlægget. 

 

Der blev aftalt fordeling af alle de forskellige anlægsopgaver, som kulfilteranlægget afstedkommer, 

blandt bestyrelsen. 

 

Anlægsudgifterne vil blive ca. kr. 750.000. Hvilket betyder en forhøjelse af den faste afgift per andelsha-

ver, per år fra kr. 75,00 til kr. 100,00. 

Samtidig vil kubikmeterprisen forhøjes med kr. 0,50. 

Der er en forventet levetid på 10 år på anlægget. 

 

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer 

Boring 1:  Der forventes at eksistere dispensationsregler, ift. krav omkring BNBO. Dette ift. at boringen i 

princippet ikke er en blivende boring. Der er givet dispensation for kulfilteranlægget på denne boring i 5 

år. Derefter vil boringen i princippet skulle sløjfes. Dette drøftes med Kommunen, omkring kravet til 

BNBO, inden endelig beslutning. 

Boring 3: Der skal betales for BNBO, men med et årligt beløb. Vi er i gang med at undersøge prisniveauet 

for sådanne aftaler. 

 

BNBO besluttes at figurere som en fast afgift. Dette ud fra at udgiften ikke er brugsafhængig, men et fast 

beløb per år. 

 

 

4. Orientering fra bestyrelsen 

Intet til dette punkt. 

 

5. Orientering fra kasserer 

Regnskabet er under udarbejdelse. Det sendes til bestyrelsen når det er færdiggjort. 

 

Der 10 pct. Andelshavere der er på “rykkerlisten”. Dette er det normen. Der forventes som vanligt, at de 

manglende betalinger skyldes forglemmelser. Det forventes derfor, at alle betalinger kommer ind. 

 

6. Orientering fra vandpasser 
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 Side 3 

Der blev orienteret fra vandpasser.  

Herunder at der er enkelte husstande, hvor der har været observeret tryktab. Dette er udbedret. 

 

7. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Intet nyt. 

 

8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

9. Næste møde 

Den 29. Maj, Klokken 09.00 (før generalforsamlingen), Strøby forsamlingshus, Strøby Bygade 37.  

OBS. Der reserveres samtidig en mødedato 23. maj, for eventuelt møde behov.  

 

 

 


