
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk
Dato for møde Tidspunkt Sted

08. marts 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 4. januar 2022

2. Status på godkendelse af vandindvindingstilladelse

3. Godkendelse af analyseprogram

4. Godkendelse af regulativ

5.  Status på ansøgning til Stevns Kommune 

6. Udarbejdelse af udbudsmateriale

7. Drøftelse af BNBO på de to boringer

8. It Sikkerhed

9. Orientering fra bestyrelsen

10. Orientering fra kasserer

11. Orientering fra vandpasser

12. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune

13. Eventuelt

14. Næste møde



MØDEREFERAT

Side 2
 1.  Godkendelse af referat fra den 4. januar 2022
Godkendt

2.  Status på godkendelse af vandindvindingstilladelse
Bestyrelsen er enig i vilkår. Er i høring til den 23. marts 2022.
Boring 1 skal have vandmåler. Boring 3 skal pejles med pejlelogger. Susanne har indhentet tilbud fra Xergi.

3.  Godkendelse af analyseprogram
Godkendt af Stevns Km. Analyseprogrammet er forlænget til 1. okt. 2022.

4.  Godkendelse af regulativ
Regulativet er godkendt af Stevns Km. og lagt ud på vandværkets hjemmeside. 

5.  Status på ansøgning til Stevns Kommune
Stevns Km. har sendt ansøgning om videregående vandbehandling med kulfilter i høring med klagefrist 14. 
marts 2022.

6.  Udarbejdelse af udbudsmateriale
Henning forelagde tilbud på kulfilteranlæg fra KEMIC VANDRENS A/S. Firmaet kan muligvis blive 
underleverandør til anlægget. Tilbuddet indeholder også leje af anlæg. Henning orienterede tillige om anlæg 
af kulfilter, 
som pt. kører på forsøgsbasis i Vandcenter Syd. Der skal være dialog med leverandører om forslag til løsning 
med eksisterende råvandsledning samt tilslutning af pumpe og strøm.
Udbudsskrivelse: Leverandørerne tilsendes følgeskrivelse i forbindelse udbudsafgivelse. Henvise til AB 18 i 
følgeskrivelsen.
Frede udarbejder udkast til mail til de 3 leverandører og sender det til Henning. Herefter sendes det til den 
øvrige bestyrelse inden fremsendelse til leverandørerne.
Bestyrelsen samles efter modtagelse af tilbuddene. Økonomien vurderes efterfølgende.

7  Drøftelse af BNBO på de to boringer
Tilbud modtaget fra NIRAS, der virker som et standardtilbud.
Procedure: Afklaring af etablering af vej ned til kulfilteranlægget med lodsejer Kirsten Nielsen. Aftale møde 
med lodsejer Poul Erik Salebjerg. Deltagere fra bestyrelsen: Frede og Susanne.
Afventer tilbuddet fra NIRAS.
Varighed af aftalen i første omgang: 5 år med mulighed for forlængelse.

8  IT-sikkerhed 
Susanne har indgået aftale med X Automation. Årlig udgift ca. 13.800 kr.

9  Orientering fra bestyrelsen
Intet under dette Punkt.



MØDEREFERAT

Side 3
10.  Orientering fra kasserer
Susanne forelagde regnskab for 2021, der udviser en overdækning på ca. 56.000 kr. Regnskabet blev 
underskrevet af bestyrelsen.
Der har ikke været reaktioner fra brugerne vedr. prisstigninger i 2022. Der har været omkostninger i 
forbindelse med rørbrud. Regning er sendt til lodsejer.
Vandspild på Svanevej på 250 m3. Solgt vand 2021: 38.510 m3. Likviditeten er god.
 
11.  Orientering fra vandpasser
Susanne oplyste, at der har været få ledningsbrud i 2021. Vandforbrug i januar og februar 2022 ligger lidt 
højere i forhold til sidste år.
Oplyste endvidere, at der står et lille strømskab ved vandværket. Henning og Susanne vil vurdere evt. værdi 
af strømskabet.
Træer ved vandværket skal beskæres inden afhentning af haveaffald i foråret 2022.

12.  Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
Ikke noget nyt. Henning oplyste, at Stevns Kommunes vandforsyningsplan er udløbet i 2020. Planen skal 
sikre, at der kan leveres vand til brugerne.
Frede tager dette emne op til næste møde i Vandrådet.  

13.  Eventuelt
Henning nævner, at der gøres opmærksom på vandforbruget i sommerperioden. Susanne vil udsende mail 
herom samt skrive det på hjemmesiden.
 
14.  Næste møde
Torsdag den 24. marts 2022, kl. 18.30
Hos henning.


