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 1. Karsten fra Danwatec deltager i mødet vedr. dette punkt.  

2. Godkendelse af referater af 05. maj 2019 

3. Konstituering af bestyrelsen  

4. Evaluering af generalforsamlingen 2019 

5. Orientering fra bestyrelsen, herunder aftale med Klar forsyning 

6. Status på stophaneprojekt 

7. Vandspild 

8. Orientering fra vandpasser. 

9. Orientering fra kasserer 

10. Regnskab pr 30. juni 2019             

11. Drøftelse af Thetys 

12. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

13. Eventuelt 

14. Næste møde  

 
 

  

 

1.  Karsten fra Danwatec deltager i mødet vedr. dette punkt.  

     Drøftelse af næste skridt i forhold Stevns Kommune, herunder Vandanalyser. 

          Karsten gennemgik vandværkers boringer. Herunder hvordan vi efterlever de krav der er til fortsat rent   

drikkevand. 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

    Karsten opsætter de mulige scenarier og fremsender disse til bestyrelsen.  
 
 Det blev samtidig besluttet at afslå tilbuddet fra Silhorko. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Frede Zeiler (FZ) - (formand) 

Henning Berner (HB) – (Næstformand) 

Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  

Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem) 

Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær) 

 
3. Godkendelse af referater af 05. maj 2019.  
 Godkendt, Referatet fra april måned. 
 
4. Evaluering af generalforsamlingen 2019 
 Der var tilfredshed med generalforsamlingen  

 

5. Orientering fra bestyrelsen, herunder aftale med Klar forsyning 
 Der er kommet udkast til ny aftale med KLAR forsyning, vedr. betaling af aflæsning af målerdata. Prisen ned-

sættes til kr. 10.00 per måler plus moms. Tidligere aftale var kr. 21.00 plus moms. 
 

 Sagen omkring erstatning fra entreprenør Munk, er lukket. 

 

6. Status på stophaneprojekt 
 De sidste 8 stophaner er etableret som aftalt inden 30.6.19. Stophanen på den gamle boring 5, er ikke blevet 

flyttet da der er stophane på nederste linjevej det gør det unødvendigt at flytte den. - Dermed er stophanepro-

jektet afsluttet.  
 Der er nu et opdateret kort der viser hvor alle stophaner er placeret. 

  
7. Vandspild 
 Vi har udpumpet 21076 kubikmeter per 30.06.19, der er samtidig aflæst forbrug på målerne målere på 16158 

kubikmeter. Det betyder et spild på 4908 kubikmeter. Det er samme niveau som forrige år. Der skal tages hen-

syn til at der har været forskellige ledningsbrud, der giver vandspild. Samtidig er der udskiftet stophaner, hvil-

ket også har givet vandspild. Det vurderes dog stadig til, at vandspildet er for højt. 
 
 Der har været afholdt møde med firmaet Kamstrup. De vurderer at der kan sættes målere op ved de 4 nye 

stophaner, således at der løbende kan måles vandforbrug i de 4 forskellige  områder. Der kan aflæses forbrug 

en gang i døgnet. Det vil give større mulighed for at følge vandforbrug og vigtigst, der kan identificeres mere 

nøjagtigt hvilket område vandspildet er størst. 

 

 Udgiften til udstyret samt opsætning mv., vil være ca. kr. 75.000 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 3 

 Frede, Henning og Flemming undersøger muligheden for at lukke stophaner sektionsvis, over en nat i novem-

ber, for at se hvor vandspildet forekommer. Henning har teten. 

  
8. Orientering fra vandpasser. 
 Ledningsbrud i maj, Svalemosevej 65. Det skyldes en rusten stikledning. Denne er erstattet af ny stikledning. 

 Det blev besluttet, at der fremadrettet ikke må laves samlinger på stikledninger og jordledninger! 

  

 Der er indhentet tilbud på pejling af vandspejlet  - kr. Ca. 25.000 

 

 En andelshaver har henvendt sig vedr. megaherz stråler fra vandmåleren. Det forstyrrer andelshaveren. Kam-

strup orienterer om, at de har haft henvendelser på samme problem, fra andre brugere af de digitale vandmå-

lere. Dog udsender mobilnetværket større stråling.  

 Andelshaver har dog selv løst problemet ved at afskærme måleren. Vandpasser følger dog op på sagen. En mu-

lighed er at andelshaver betaler for at der opsættes anden måler, der så ikke vil kunne fjernaflæses. 

 

9. Orientering fra kasserer. 
 Slutafregning ved ejerskifte: Vandværket vil fra 01.januar 2020 foretage slutafregning ved ejerskifte. 
 
10. Regnskab pr. 30. juni 2019 
 Fejl i dagsordenspunktet, da det fremlagte regnskab vedrører 31.juli 2019.09.03 

  

 Regnskab pr. 31.juli 2019, blev fremlagt.  
 Der er balance efter 7. måned. 
 
11. Drøftelse af Thetys 
 Frede fremlagde et scenarie.  
 
12. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 
 Der har været afholdt bestyrelsesmøde.  

 

13. Eventuelt 
 Intet. 
 
14. Næste møde  
 24.september, klokken 18.30 
 Hos Frede 

 

 


