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 Side 2 

1. Godkendelse af referat fra den 24. november 2020 
Godkendt  
  
2. Forsøgsprojekt på boring 3 med Kruger  
Projektets fase 1, har d.d. kørt i tre uger. Foreløbig viser resultaterne at projektplanen og forventninger hol-
der. Projektet forventet afsluttes medio april. Dog kan det forlænges en kort periode, hvis det vil være for-
målstjenligt.  
 
Succes med forsøget, kan resultere i, at der ikke er behov for en ny boring. 
 
Kryger tilbyder at lave databehandling og myndighedsrapport samt indledende dialog med myndighederne. 
Bestyrelsen besluttede alene at godkende de to sidste opgaver. til et beløb af kr. 42.000,00 
Som forsøget forløber er bestyrelsen indstillet på at bede generalforsamlingen godkende kulfilter projek-
tet i fuld skala til en omkostning på ca. kr. 650.000,00 
 
  
3. Vandanalyser sidste målinger 
Gennemgået. 
 
  
4. Ny boring? 
Dette er ikke aktuelt lige pt. grundet ovennævnte projektforsøg. 
  
 
5. Orientering fra kasserer og vandpasser 
Orientering fra vandpasser: 

• Der laves ny stikledning til Svalemosevej 40. Igangsættes efter påske. 
• Ny andelshaver på nederste Linjevej, ønsker tilbud på tilslutning til vandværket. Ca. pris er afgivet 

og der afventes svar fra andelshaver.  
• Der er bestilt termografering ved vandværket. Dette skal gennemføres en gang hvert andet år, 

grundet forsikringsdækningen.  
• Brandhaner inden for vandværkets område.: Der vil blive fjernet en af de opsatte. Vandværket har 

ikke haft brugt dem.  

Der har været markant fald i vandspildet i 2. Halvår af 2020. 

Vandspild for 2020 i kubikmeter: 

• Råvand: 45.385 

• Købt: 3.545 

• Skyllevand: 740 

• Solgt: 37.110 
 
Vandspild:  11.081 kubik for hele 2020. 

• Vandspild første halvår: 8.902 

• Vandspild andet halvår: 2.179 
Vandspild for hele 2019 var 9.909. 
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 Side 3 

 
Orientering fra kasserer: 

• Der arbejdes på budget 2021 
• Flere fraflyttede andelshavere, har ikke fået afmeldt deres PBS. Det giver stort ekstra arbejde. 
• Regnskab 2020 er afsluttet. Stor ros til samarbejdet med vandværkets nye revisor. 
• Vi har modtaget tilbud på lækagesporingsudstyr. Dette kunne spare vandværket udgifter ved læka-

gesporing. Der overvejes om vi skal takke ja til tilbuddet. 
• Kamstrup har lavet de nye vandmålere med lækageopsporing. Dette kunne være interessant ved 

fremtidig udskiftning af vandmålere. 

6. Status på Vandindvindingstilladelse 
Afventes fra Stevns Kommune. 
  
7. Regnskab 31. december 2020 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
I regnskab 2020 er der sket små ændringer ift. opsætningen efter anvisning fra egen revisor samt Kommu-
nens revisor. 
  
8. Budget 2021 og 2022 
 
Budget 2021 blev drøftet 
 
Budget 2022 blev drøftet og skal opdateres med de nyeste oplysninger. Blandt andet erstatninger for borin-
gerne skal tages som en straksafskrivning. 
Likviditetsbudgettet tilsiger at der skal optages et lån på ca. 1.500.000 til finansiering af anlægsbudgettet. 
 
Fasteafgifter – forslås ændret fra kr. 675,00. – til kr. 825,00. 
Kubikmeterprisen – foreslås ændret fra kr. 7, 75. – til kr. 10,25. 
Erstatninger til boringer - Der vælges at tage afskrivningerne inden for året. 
 
Der blev drøftet det fornuftige i at der optages lån, til det ny vandrensningsanlæg ved boring 1. Dette tages 
op på generalforsamlingen. 
 
9. Takstblad 2021 
Godkendt af Stevns Kommune 
  
10. Drøftelse af generalforsamling den 9. maj 2021 
Grundet Covid-19 udskydes generalforsamlingen. – Ny dato: 4. juli. 
 
 11. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 
Mødet var aflyst grundet Covid-19. 
  
12. Eventuelt 
 
13. Næste møde 
Ny dato aftales via mail. 


