
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

04. januar 2022 17.30 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    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

  

  

 

Forslag til dagsorden 

  

1. Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2021 

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

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer 

4. Udkast til nyt regulativ 

5. It Sikkerhed 

6. Orientering fra bestyrelsen 

7. Orientering fra kasserer 

8. Orientering fra vandpasser 

9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

1. Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2021 

Godkendt 

 

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

Der har løbende været konstruktiv kontakt og møder med Stevns kommune ift. etablering af kulfilteranlæg. 

Der afventes svar fra Stevns kommune.  

Henning rykker for svaret. 

 

Vi er på forkant med analyse / kontrolprogrammet ift. at tage prøver på fremtidige stoffer i vandkvaliteten.  

 

“Køreplan” for påsætningen af kul-filter på boring 1, blev gennemgået og drøftet.  

Herunder: 

• Udbudsmateriale, samt hvad skal vi selv stå for. (Henning og Frede udarbejder udbudsmaterialet) 

• godkendelserne  

• selve det fysiske arbejde 

• kørevejen til boring 1. (Susanne og Frede tager møde med Lodsejer) 

 

3. Drøftelse af BNBO på de to boringer. 

BNBO blev drøftet.  

Herunder hvilken aftale der vil være ønskværdig. Både for vandværket og for lodsejerne.  

Bestyrelsesmålsætning er en aftale om årlige driftsomkostninger. 

 

Det blev aftalt at lave aftale med NIRAS, for ekstern bistand.  

Frede tager kontakt til lodsejerne samt NIRAS. 

 

4. Udkast til nyt regulativ 

Regulativet blev godkendt af bestyrelsen. Det bliver sendt til kommunen for endelig godkendelse.  

 

5. It Sikkerhed 

Vandværket har modtaget flere tilbud, for sikring af vandværkets IT-sikkerhed og overvågning. Susanne 

fremlagde tilbuddene.  

Det blev aftalt at gå videre med tilbuddet fra firmaet Automation. Den årlige udgift kommer til at ligge på ca. 

kroner 13.800,00. 

Susanne undersøger om aftalen kan betyde at vi kan opsige andre af de nuværende aftaler på området. 

 

6. Orientering fra bestyrelsen 

Frede orienterede.  

Herunder om muligheden for at coate rentvandstankene, hvis der på et tidspunkt skulle opstå sprækker eller 

andet. 
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 Side 3 

7. Orientering fra kasserer 

Susanne gennemgik balancen på budgettet. Som det ser ud, ender årets resultat med et mindre merforbrug.  

Bestyrelsen har besluttet at alle forsøgsomkostningerne bliver driftsomkostninger. Og dermed ikke aktiveret. 

 

Bestyrelsen har fået en henvendelse/tilbud på et SMS system til vore kunder. Det blev aftalt at vi tager det op 

senere.  

 

8. Orientering fra vandpasser 

Susanne orienterede.  

Herunder:  

Taksbladet er godkendt fra kommunen og er lagt på hjemmesiden.  

Det er godkendt med følgende bemærkninger fra Kommunen: 

“Kubikmetertaksten og den fast udgift er ændret i 2022. Den faste udgift er steget fra kr. 775,00 til kr. 

825,00. eller uændret Kubikmetertaksten er steget fra kr. 9,50 til kr. 10.25. 

Stevns Kommune anbefaler at vandværket overvejer henlæggelser til grundvandsbeskyttelse herunder bo-

ringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

Strøby Ladeplads Vandværks takster skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside.” 

 

9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Ikke noget nyt.  

 

10. Eventuelt 

Intet under eventuelt  

 

11. Næste møde 

Tirsdag den 8. marts klokken 18.30 

Hos Frede. 

 

 


