
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

05. oktober 2021 18.30 Frede Zeiler   

Referat udarbejdet af    

Torben Bahn Petersen    

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) – (Næstformand) 
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Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem) 

Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær) 

 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

  

  

 
 
Dagsorden 
  

1. Godkendelse af referat fra den 22. juni og 11. juli 2021 

2. Status på ansøgning til Stevns Kommune, herunder status på øvrige godkendelser 

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer 

4. Orientering fra bestyrelsen 

5. Orientering fra kasserer 

6. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

7. Eventuelt  

8. Næste møde 

  

 

  

1. Godkendelse af referat fra den 22. juni og 11. juli 2021 

Begge godkendt. 

  

2. Status på ansøgning til Stevns Kommune, herunder status på øvrige godkendelser 

Vandforsyningsplan Stevns Kommune 2010-2020. Selvom om tidsrummet for planen er overskredet, er op-

fattelsen, at den stadig er gældende. 

 

Kulfiltertilladelse. Tilladelse forventes at være på vej fra Stevns Kommune.  

Til orientering, Odense forsøger også med rensning for pesticid ved boring. 

 

Landzone godkendelse af container. Godkendelse af opsætning container, forventes på vej. 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

Kontrolprogram. Når indvindings- og kulfiltertilladelsen foreligger, bør kontrolprogrammet ajourføres. 

 

Miljøgodkendelse. Kan først gives senere. Størrelsen og form på skyllevandsbeholder bør måske revurderes. 

 

  

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer 

Der har været afholdt møde i Vandrådet. På mødet var der oplæg omkring BNBO. 

 

Der har været holdt møde med Stevns Kommune, Vandværkerne og Landboforeningen den 16. september. 

På mødet oplyste Kommunen at der alene var vurderet på risiko ved pesticider og ikke på gødning (Kvæl-

stof/nitrat) BNBO aftaler på nuværende tidspunkt, er alene om pesticider. 

Konsulenterne fra landbrugsorganisationerne anbefalede på den baggrund at der alene indgås korttidsaftaler. 

 

Vandrådet holdt den 28. september møde om BNBO, med oplæg fra Danske Vandværker og repræsentanter 

fra Stevns Kommune. 

Stevns Kommune oplyste at de vil lave en foreløbig vurdering af behovet for restriktioner om kvælstof/nitrat 

indenfor kort tid. 

 

Der skal fastlægges hvilke arealer, størrelse og form af samme, der skal laves aftale med lodsejerne omkring. 

Dernæst kan drøftelserne igangsættes.  

Frede undersøger dette. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der skal forhandles en årlig afståelsesafgift - aftale, med lodsejerne. Ikke et en-

gangsbeløb.  

 

4. Orientering fra bestyrelsen 

Danske vandværker, har stor fokus på IT-sikkerhed. Det bør afspejle sig i vores vandværks opmærksomhed 

på IT-sikkerheden.  

Vi har pt. en aftale med Rambøll vedr. dataopbevaring.  

Vi har en forsikring for brud på IT-sikkerheden.  

 

For at være helt “up to date” med sikkerheden, blev det aftalt at IT-sikkerheden for vandværket skal undersø-

ges. 

 

Det nye regulativ for vandforsyning, er et digert værk. Samtidig er det svær tilgængelig læsning. Det drøftes 

om det kan ændres via indsættelse af diverse henvisninger, hvilket vil gøre regulativet mere læsevenligt. 

Frede vil forestå arbejdet. 

  

5. Orientering fra kasserer 

Vandpasser: 

Der har været to ledningsbrud hos andelshavere. 

Det ene brud, lukkede 250 kubikmeter gennem måleren, den anden 800 kubikmeter gennem måleren. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

 

Brandhaner: Foreningen kan dispenseres med kroner 10.000 inkl. moms per brandhane der skal nedlægges. 

Det er valgfrit om vi vil indgå aftalen med Stevns Kommune. 

Foreningen skal selv afholde udgifterne til fjernelsen af brandhanerne.  

 

Vanddiagram: Det blev gennemgået.  

 

Regnskab frem til 31.09.: Blev gennemgået. Det forventes at regnskabet går i balance.  

 

Taksblad: Det nye takstblad drøftes med Stevns Kommune, her op til årsskiftet. Der forventes en svag pris-

stigning grundet forsøget med kulfiber, samt pris og løn fremskrivninger.  

Tallene i det nye takstblad er godkendt ved generalforsamlingen. 

 

Der har været en del ejendomssalg. Dette giver en ekstra indtægt til foreningen.  

  

6. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Der har været afholdt møde i Vandrådet. Her var, som tidligere orienteret, orientering omkring BNBO. 

Der blev vedtaget et budget for Vandrådet.  

Frede blev valgt til revisor i Vandrådet.  

  

7. Eventuelt 

Referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden. Her virker linket til formandens referat ikke. Susanne vil 

rette det. 

 

  

8. Næste møde 

Mødedato aftales senere. 

  

 


