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 Side 2 

Forslag til dagsorden 

 

- FZ ønsker ekstra punkt til referatet: Standard vedtægter  

  
1. Godkendelse af referat fra den 27.august 2019 

Godkendt  

  
2. Evaluering af mødet med Stevns Kommune 

 

Frede orienterede om, at Stevns Kommune giver dispensation ift. 

grænseværdien ift. til pesticider. 

 

Fordeling af vand fra boringerne skal blandes således at der sikres at 

fluorid mv., holdes under/ på grænseværdierne. Henning og Susanne 

sikre dette gøres. 

 

Der følges op med månedlige vandprøver således at vi holder os under/ på 

grænseværdierne for fluorid. Udgiften til dette regnes med at være ca. kr. 

20.000,00 per år. 

 

a. Strategi 

Der aftales, at der tages en drøftelse af samarbejde med Strøby  

Vandværk. 

- Ift. forsyningslinje til vores vandværket 

- Samarbejde omkring administrationen af begge vandværker 

 

b. Kommunikation 

Når der modtages endelig dispensation fra Stevns Kommune, lægges 

svaret som minimum, på hjemmesiden. Samtidig orienteres om hvad 

bestyrelsen agter at gøre for sikring af vandkvaliteten.  

 

c. Generalforsamling 

Der orienteres samtidig på generalforsamlingen.  

 

d. mm 

For at sikre vandværket mod fremadrettede øgede udgifter til vandbehandling vil  

følgende forslag stilles til generalforsamlingen: 

”Kubikmeterprisen for 2020, som er vedtaget af GF i 2019, forslås hævet fra 

7,75 kr. til 8,25 allerede fra 2020, og 9,25 i 2021. Den faste afgift for 2020, som  

er vedtaget på GF i 2019, foreslås hævet fra kr. 675 til 700 allerede for 2020”.  
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 Side 3 

3. Orientering fra bestyrelsen 

Vandspild – set ift. ledningsnettets længde.  

Det gennemsnitlige vandspild på landsplan, er 6 procent. Vandspildet på Strøby 

Ladeplads vandværk er ca. 7 procent. Dette vurderes som værende inden for 

normalspændet. 

  
4. Orientering fra Vandpasser 

Orientering fra vandpasser: 

Der har været to tilfælde af fejl ved målere. Det ene i selve måleren, det andet 

nede i vejen. Det kan skyldes at kalkknus der samler kalken i flager/ skaller, der  

kan sætte sig som stop i rør eller andet. 

 

Drøftelse. Skal vi fortsat have kalkknuseren installeret. Den kan være en 

udfordring ift. beskadigelse af vandrør mv. Hvis den skal fjernes, vil det være op 

til generalforsamlingen. 

Det tages op på generalforsamlingen.  

 

Alle servicetjek på vandværket er foretaget. Der er i den forbindelse kommet    

diverse tilbud på forbedring af driften. Modtagne tilbud, er til overvejelse. 

 

Den 31.08, var der total stop for pumperne. Henning sikrede at få igangsat pum- 

perne igen, via en re-start. Der var efterfølgende service på pumperne. Her 

kunne ikke iagttages baggrund for stoppet. 

 

Der har været undersøgt nødforsyningsmuligheden fra Strøby Egede vandværk. 

Således at den er klar til eventuelt brug. 

 

Ledningsbrud. Indtil dagsdato, har der i år været to brud.  

  
a. Vandanalyseprogram 

 Der blev drøftet hvor på ledningsnettet og hvor ofte, der bør tages analy-

ser for at få den mest valide undersøgelse.  

Samtidig blev det drøftet hvem der bør laves fremtidige aftale med ift. at 

få udtaget prøverne. 

Således så vi samtidig lever op til kommunens ønsker. 

 

Skyldevandet ligger stabilt, set i sammenhold med tidligere år. Dog med 

en lille stigning. 
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 Side 4 

5. Orientering fra kasserer 

Der blev orienteret fra kasser.  

Herunder: 

Der er blevet hacket på Rambølls server. Det har bevirket at vores hjemmesiden 

har været nede i en kort periode. Det har ligeledes ramt andre vandværkers 

hjemmeside. Men ingen skade er sket. 

 

KLAR forsyning eller Vandrådet har endnu ikke vendt tilbage med aftale omkring 

ny økonomiaftale på aflæsning af vandmålere. 

 

Der er taget bud hjem på revision. Ved skift af revisor, vil det komme på  

generalforsamlingen til beslutning. 

Det vil blive indstillet til skift af revisor. 

 

Kompensation ansøgning for beskyttelseszone for boringer. Lodsejere der skal  

lægge jord til en boring, skal selv ansøge. Dette hjælper kasserer med. 

  
6. Regnskab 31. oktober 2019 

Regnskab blev gennemgået.  

Det forventede regnskabsresultat forventes at blive et merforbrug/ underdæk 

ning på kr. 140,000.00 

  
7. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Der er intet nyt fra Vandrådet. 

 

8. Eventuelt 

  

a. Standard vedtægter 

Fagbladet “Vandposten”, orienterer i deres blad, samt deres hjemmeside omkring  

standardvedtægter. Dette blev gennemgået og drøftet. 

  
9. Næste møde 

Mandag den 30. marts klokken 18.00. Mødet afholdes hos Frede. 

  
 

 


