
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

26. juli 2022 18.30 Frede Zeiler   

Referat udarbejdet af    

Flemming Nielsen    

Mødedeltagere    

 Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) – (Næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer & Vandpasser)  

Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem) 

 

 

 

Til orientering for    

 Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse 

  

  

 

Dagsorden 

  

1. Godkendelse af referat fra den 11. april 2022 og 29. maj 2022 

2. Evaluering af generalforsamling 

3. Status på kulfilter 

4.  Drøftelse af BNBO på de to boringer  

5. Orientering fra bestyrelsen 

6. Orientering fra kasserer 

7. Orientering fra vandpasser 

8. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 1.  Godkendelse af referat fra den 11. april 2022 og 29. maj 2022 

Godkendt 

 

2.  Evaluering af generalforsamling 

Forløbet af generalforsamlingen blev drøftet. Det blev besluttet, at advokat Finn Rasmussen også skal fore-

slåes som dirigent ved generalforsamlingen i 2023. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

Dato for næste års generalforsamling: 14. maj 2023. 

 

3.  Status på kulfilter 

Hennings notat vedr. status på kulfilteranlægget blev taget til efterretning. Det samlede areal for vej samt 

plads til container udgør ca. 1.000 m2. 

Etablering af plads til container forventes påbegyndt efter at hveden er høstet ca. medio august måned, hvor-

efter containeren kan køres ned og monteres. Derefter anlægges vejen. 

Containeren leveres ca. 1. sept. 2022. 

    

4.  Drøftelse af BNBO på de to boringer 

Der er forhandlinger i gang med den ene af de to lodsejere vedr. boring 3. Når forhandlingen er afsluttet skal 

aftalen skal tinglyses og aftalen løber så længe boringen eksisterer. 

Vedr. boring 1 har Stevns Km. meddelt, at boringen er indberettet til Miljøstyrelsen som en, hvor der ikke 

skal ske en indsats med begrundelse om, at boringen skal sløjfes indenfor to til fem år. 

Der foreligger ikke p.t. svar herpå fra Miljøstyrelsen. 

 

5.  Orientering fra bestyrelsen 

Som en konsekvens af at vandværket nu har fået vandindvindingstilladelse, tilladelse til videregående vand-

behandling og det foreliggende kontrolprogram, er der en række driftsopgaver, som skal løses for at over-

holde vilkårene. 

På baggrund heraf har Henning udarbejdet et overslag over det forventede timeforbrug til løsning af disse 

opgaver. 

Bestyrelsen besluttede, at Henning aflønnes efter timesats med virkning fra 1. april 2022. 

  

6.  Orientering fra kasserer 

Susanne forelagde regnskab pr. 30. juni 2022. Indtægtssiden udviser en mindre merindtægt. Udgiften til el er 

stigende. Der er ingen restanter. Vandværket har en god likviditet. 

Endvidere orienterede Susanne om, at Folketinget har vedtaget en ny bogføringslov, som kræver, at vand-

værkets bogføring og regnskaber skal digitaliseres. Loven træder i kraft i flere etaper hen over de næste år. 

Som følge heraf har Susanne været på kursus.  

For at forlænge levetiden på boringernes pumper, blev det besluttet, at Susanne undersøger udgiften til to 

styringsenheder til pumperne. Såfremt den samlede udgift hertil udgør max. 40.000 kr., vil de blive anskaf-

fet. 

 

7.  Orientering fra vandpasser 

Susanne oplyste, at Stevns Km. har rettet henvendelse vedr. overvågning af vandforbrug på km.s  ejen-

domme i vandværkets forsyningsområde. Frede vil kontakte Vandrådet om denne henvendelse. 

Der blev forelagt en oversigt over ledningsbrud i forsyningsområdet. Denne udviser, at der oftest sker anbrud 

ved samlinger mellem hovedledning og stikledning, som er sårbare ved opgravning og vibrering af jorden. 

Med hensyn til vandforbrug er der kun et lidt højere forbrug af skyllevand.    

 

8. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 
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 Side 3 

Frede oplyste, at formanden for Bakkehældets Vandværk er tiltrådt som ny formand for Vandrådet. 

 

9.  Eventuelt 

Intet herunder 

 

10.  Næste møde 

Torsdag den 29. september 2022, kl. 18.30 

Hos Flemming. 

 

 


