
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk
Dato for møde Tidspunkt Sted

22. juni 2021 18.30 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

Dagsorden
 

1. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2021
2. Status på forsøgsprojekt og godkendelse i Stevns Kommune
3. Generalforsamling 11. juli 2021
4. Orientering fra kasserer
5. Status på Vandindvindingstilladelse
6. Budget 2021 og 2022
7. Takstblad 2021 og 2022
8. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
9. Eventuelt
10. Næste Strøby Ladeplads Vandværk

 



MØDEREFERAT

Side 2
1. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2021
Godkendt
 
2. Status på forsøgsprojekt og godkendelse i Stevns Kommune
Henning orienterede omkring status.

Der blev besluttet, at når projektet omkring kulfilteranlægget er færdigt, og det eventuelt besluttes at 
indkøre kulfilteranlægget som ordinær drift, vil det blive udbudt i en budrunde- efter godkendelse på 
generalforsamlingen og Stevns Kommune.
 
3. Generalforsamling 11. juli 2021
Susanne kontakter vandværkets advokat, ift. mulighed for at påtage sig opgaven som dirigent til 
generalforsamlingen.
Bestyrelsen mødes klokken 09.00., før generalforsamlingen.
 
4. Orientering fra kasserer 
Økonomi:
Susanne orienterede omkring økonomien. 
Herunder at der er en enkelt restant. 

Vandpasser:
Susanne orienterede omkring omkring vandforsyningen. 
Herunder:
Ved Kystvejen 323, står der en skyllehane - hvor forsyningsledningen slutter. Der er skyllehaner flere steder 
på vandledningsnettet. Der vil blive sat markeringer op omkring dem, herunder sikkerhedsanordning så et 
eventuelt uautoriseret opbrud ikke vil være muligt. Alle skyllehanerne skal samtidig markeres på kort.

Kommunen er kommet med oplæg til at fjerne brandhaner. Det skal være færdiggjort ved udgangen af 
2022. Vi melder ind hvor mange vi ønsker nedlagt.

Der er blevet fortaget termografering.

Der har ikke konstateret alvorlige ledningsbrud i år (2021)

Vandforbruget ligger foreløbigt mere stabilt i år, end tidligere år.
Forbruget forventes at blive på samme niveau som sidste år.

For at sikre vand nok til brugerne, i den varme weekend der var medio juni, blev vandtrykket nedsat. Dette 
kan give få gener for andelshaverne, men alternativet kunne være manglende vand. Der foretages hele 
konstant styret overvågning på vandforbruget, for at sikre et jævnt vand flow og dermed sikring af vand til 
andelshaverne.

Der har været afholdt møde med Kommune omkring Brugernævnets område (BNBO). Henning og Frede 
deltog. Mødet bestod mest af information fra Kommunens side, vedr. ekspropriering/ forpagtningsaftale af 
jord omkring vandboringer, køreveje til boringer mv.
 
5. Status på Vandindvindingstilladelse



MØDEREFERAT

Side 3
Stevs Kommune har orienteret om, at den vil blive afsendt snarest. 
 
6. Budget 2021 og 2022
Budgetterne blev gennemgået 
 
7. Takstblad 2021 og 2022
Drøftet
 
8. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
Intet nyt. 
Der er pt. Ikke stor aktivitet i rådet.
 
9. Eventuelt
Drøftelse af den store indsats som Henning gør, i forbindelse med forsøgsprojektet, omkring 
kulfilteranlægget mv. 
Der blev beslutter, for ikke at Henning skal have personlige udgifter til opgaven, betaler vandværket telefon 
og internettet, fra og med januar 2020, for Henning.

10. Næste møde
Der afholdes møde den 11. juli, klokken 09.00 - før generalforsamlingen. 
 


