
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

19. Januar 2019 18.00 Frede Zeiler  

Referat udarbejdet af  Mail/ Telefon  

Torben Bahn Petersen  tbpet@naestved.dk / 

40356312 

 

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 af 27. november 2018. 
     2. Orientering fra bestyrelsen 
     3. Vandanalyser 
     4. Regnskab og anlægskartotek for 2018 og budget 2019/20 
     5. Orientering fra vandpasser, herunder ledningsbrud og stophaner       
     6. Orientering fra kasserer. 
     7. Tilrettelæggelse af generalforsamling 2019  
     8. Drøftelse af Thetys 
     9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune  
     10. Eventuelt 
      11. Næste møde  
 
 

  

 

 

1. Godkendelse af referat af 27. november 2018. 
  Godkendt 

 
2. Orientering fra bestyrelsen 

Der er taget politisk beslutning om, at sprøjtefrizoner fra nuværende 25 meter, fra boringer. Bestyrelsen afven-
ter selve udspillet. Herunder hvor meget udvidelsen vil blive. 

Der er en generel udfordring i forhold til Florid og BAM i det danske drikkevand - også i vores. Der undersøges 
mulighed for at der kan opsættes filter eller anden form for rensning af vandet for førnævnte stoffer. 
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 Side 2 

Der afvendtes stadig godkendelse af takstbladet, fra Stevns Kommune. (Er dog modtaget efter bestyrelsesmø-
det)  Der afvendtes udspil til vandanalyseprogram, fra Stevns Kommune. FZ kontakter Stevns Kommune for et 
møde. 

  Fokus Opgaver i 2019 

• Projekt rent vand  

• Udfældingskar 

• Vandspil 

• Beskyttelseszone 

• Sikker e-mail 

• Samarbejde med Stevns Kommune 

 

   3. Vandanalyser 

FZ har udsendt forespørgsel til Kommunens vandværker, for at høre om der kunne være grundlag for at lave et 
fælles rammeudbud, ift. Vandanalyser. Vandrådet støtter op omkring sagen. 

 
4. Regnskab og anlægskartotek for 2018 og budget 2019/20 

SP: Regnskab 2018, kommer ud med et større merforbrug (underdækning), end forventet. Merforbruget er Kr. 
110.000. Dette skyldes ekstraordinære udgifter til vedligehold og udskiftninger af stophaner. Der var forventet 
et merforbrug på kr. 60.000. Det større merforbrug skyldes, for mestes delen, at stophane vedligeholdet udvik-
lede sig mere end først forventet. Samt større vandspild end forventet. Samtidig opstod flere ledningsbrud en 

forventet.  

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 

Udkast til budget 2019/ 2020, blev gennemgået. 

  
5. Orientering fra vandpasser, herunder ledningsbrud og stophaner 

Vandpasser orienterede om almindelig drift.  

Herunder: Samlet vandspild i 2018, har været 8896 kubikmeter. Ca. halvdelen af dette vandspild, skyldes led-
ningsbrud. Vandpasser vil arbejde på en undersøgelse af om ovennævnte vandspild ved ledningsbrud er det 
rette. Eller om der reelt tabes mere vand ved et brud. 

Der har været ledningsbrud ved Kokgårdsvej og Nederste Linievej, dette forsaget af en overgravning. 

Den 18.01 er arbejdet færdigt med lovliggørelse af trykfiltrene, på vandværket.  

Aflæsning af målere, er forløbet gnidningsfrit. Grundet de nye digitale målere foregår afløsningen ved at kasse-

reren tager rundt og aflæser målerne elektronisk ude fra vejene. Derfor har de enkelte andelshavere ikke selv 
skulle aflæse måler. 

  
6. Orientering fra kasserer. 

Kasserer orientere,  

herunder: LER er implementeret og det virker godt.  

Tegninger over ledningsnettet, er blevet opdateret.  

Ved salg af sommerhus, opkræver vandværket ejerskiftegebyr. I 2018 er der solgt knap halvtreds sommer-
huse. 
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 Side 3 

7. Tilrettelæggelse af generalforsamling 2019 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail til de ca. 450 andelshavere der har oplyst mailadresser i vores 
system. De resterende ca. 260, vil få indkaldelse, samt bilag, via ordinær post. Samtidig sættes en annonce i 
lokalavisen. 

Datoen er fastlagt til 5. maj måned. Tidspunkt klokken 10.00. Der afholdes formøde i bestyrelsen klokken 
09.00.  

 Vedr. krav til krypteret mail, pga. nye persondataloven: Bestyrelsen følger udviklingen på området. 

 
8. Drøftelse af Thetys 

Flemming fremlagde Thetys.  

Den tager udgangspunkt artikel fra sidste “Vandværksposten”. - Denne drøftet.  

Næste Thetys fremlægges af Henning. 

 
9. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Formanden orienterede.  

Herunder: Henning deltager i møde i region Øst - Danske Vandværker. 

 

10. Eventuelt 

     Der blev orienteret om diverse kurser, arrangementer og møder. 

 

11. Næste møde  

Mødet afholdes 03. April klokken 19.00 

    Holdes hos Flemming 

 
 


