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 Side 2 

Dagsorden 
  

1. Godkendelse af referat fra den 8. september 2020 
Godkendt. 

  
2. Vandanalyser, skema fra Henning? 
Der er tages vandprøver, på månedlig basis. Vandet der pumpes, fordeles med: 

• 12 pct. fra boring 1,  

• 88 pct. fra boring 3. 

  
a. Boring 3 - Indholdet af BAM og fluorid samt DMS er stabile, på et lavt niveau. 
b. Boring 1. - Meget stabil ift. BAM og fluorid. Ift. DMS har niveauet været mindre stabilt. Og det ses som sti-

gende. Det er vigtigt at tage vand fra boring 1, således at grundvandet ikke sammen løber med vandet fra 
området omkring boring 3. 

c. Afgang Vandværk - samlet set ligger BAM, fluorid og DMS lige under grænseværdierne.  
d. Kulfilter boring 1 - Der er kommet tilbud fra Krüger omkring kulfilter. Ideen er at rense via filter ude ved bo-

ringerne. Et kulfilter vil kunne rense for DMA og BAM. For at sikre at der renses for DMS, skal der være en 
langsom gennemløbstid i filteret. Men da vi har forholdsmæssigt meget DMS kan der være en risiko for at 
det ikke renser alt DMS fra. I princippet vil det ikke være nødvendigt at filteret fjerner alt DMS. Det vil også 
være en succes hvis det fjerner “blot” en tredjedel af det DMS. Derfor drøftes der, med Stevns Kommune, 
muligheden for et pilotprojekt hvor det vil blive en begrænset del at vandet fra boringen der afprøves med. 

 
Der undersøges om vi kan få accept til at afprøve det som et projekt/ forsøgsprojekt. Samt om der kan søges 
midler fra region Sjælland til projektet.  
For at igangsætte et forforsøg, vil der skulle investeres kr. 150.000,00. Dette beløb vil skulle betales af vand 
værket.  
Beslutning: Der undersøges om Kommunen vil give tilladelse til projektet, dernæst igangsættes forforsøg med  
en investering på kr. 150.000,00 - Henning kontakter Kommunen. 
Resultatet vil blive forlagt næste generalforsamling. Sammen med de muligheder der foreligger ift. At be 
grænse indholdet af pesticider, samt fluorid. Derefter vil det kunne sættes i drift,  
om generalforsamlingen ønsker det. 
 
Handlingsplan for nedbringelse af pesticider og fluorid, sendes til Kommunen. 
 
3. Undersøgelse om ny boring - teknikker Krüger – Regionen 
Der arbejdes videre med Krüger, samt regionen.  

  
4. Regnskab 31 okt. 2020 – Budget 2021/2022 , likviditetsoversigt (bilag 2 stk) 
Susanne gennemgik regnskab per 31.oktober 2020. Det forventes budgettet overholdes, dog med et mindre  
merforbrug på ca. kr. 180.000.  
Budget 2021. Der arbejdes med en mindre takststigning på kr. 7.75 i faste afgifter samt kr. 9,5 per kubikmeter  
vand. Dette med baggrund i årligt samlet vandforbrug på 34.000 kubikmeter.  
 Forslaget til takststigningen skyldes bl.a. større udgifter til vedligehold samt testning af vandkvalitet. 
Budget 2022. Det forventes bibeholdes taksten, dog kan dette ikke helt afklares endnu, da der kan komme  
uforudsete udgifter/ investeringer, samt ændrede regler/ lovændringer 
Likviditetsoversigten blev ligeledes gennemgået.  
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 Side 3 

  
5. Takstblad – anlægsbidrag (Bilag fra Susanne) 
Takstbladet blev gennemgået og godkendt til vider sendelse til Stevns Kommune samt efterfølgende af gene 
ralforsamling 

  
6. Orientering fra bestyrelsen 
Frede orienterede om, at drøftelse med Stevns Kommune ift. takstblad 2020. “Det er stærkt utilfredsstillende 
at Kommunen oplyste, at de ikke må godkende takstbladet mere end en gang årligt”. 
Henvendelse fra andelshaver Nederste Linjevej 4, til formanden: De har haft besøg af regionen omkring for-    
urenet drikkevand. Svar til andelshaver - “vi gør fra bestyrelsen alt hvad der er muligt ift. at nedsætte pestici- 
der og fluorid, i øvrigt drikke vi selv vandet”  

  
7. Orientering fra Vandpasser 
Susanne orienterede om: 
a. Ansvarsovergang, herunder udkast til havevandingsforbud - Besluttet, at den udsendes til andelshaverne. 
b. Vandforbrug (bilag fra Susanne) 
c. Øvrige informationer: 
Det blev besluttet at Henning udnævnes til assisterende vandværkspasser.  
Drøftelse: Skal foreningen selv investere i et lækagesporingsudstyr. Dette vil give en besparelse, samt en god  
service over for andelshavere. Der lægges op til en senere drøftelse omkring emnet. 
 
8. Orientering fra kasserer 
Orienteret under punkt 4. 

 
9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 
Mødet den 17. november, blev aflyst grundet COVID-19. 
Der er endnu ikke fastlagt erstatningsmøder. 

  
10. Eventuelt 
Formanden takkede bestyrelsen for det gode arbejde der har været lagt og konstant lægges i arbejdet med  
vandværket.  

  
11. Næste møde 
Afholdes hos Frede. 
Onsdag den 13. januar klokken 18.30 
 

 

 

 


