
Emne    

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

03. Marts 2020 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 27. november 2019 

2. Evaluering af mødet med Kruger   

3. Strategi for det videre arbejde med boringerne   

4. Vandanalyseprogram   

5. Orientering fra kasserer  

5.A. Orientering fra vandpasser 

6. Regnskab 31. december 2019   

7. Orientering fra Vandråd i Stevns Kommune 

8. Eventuelt 

9. Næste møde  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

 Side 2 

 Forslag til dagsorden 

  
1. Godkendelse af referat fra den 27. november 2019 

Godkendt. 

  
2. Evaluering af mødet med Kruger  

Kruger er kommet med tilbud omkring: 

1.Ombygning af boring 3 

2.Etablering af ny boring mv. 

3.Fortynding med vand fra Strøby Egede Vandværk 

4.Opgivelse af vandindvinding med køb af vand fra Strøby Egede Vandværk 

Kruger har givet en tilbudsramme på kroner. 30.000,00 for den samlede opgave. 

 

Tilbuddet blev drøftet og sammenholdt med tiltag andre vandværker har sat i  

værk. 

 

Beslutning blev, at der tages kontakt til Kruger, for modtage tilbuddet om punkt  

1, samt punkt 3. Dernæst tages stilling til resten af tilbuddet. 

  
3. Strategi for det videre arbejde med boringerne. 

Hennings oplæg, vedr. “Overvejelser omkring likviditet”, blev drøftet.  

 

Vi har forsyningssikkerhed via Strøby Egede Vandværk, som er forpligtiget til at  

levere vand til os, hvis det skulle blive nødvendig. Der er rørforbindelse imellem  

de to værker. 

  
4. Vandanalyseprogram 

Susanne og Henning Har lavet et stort arbejde på aftale med Stevns Kommune. 

Der er givet påbud fra  

Kommunen. 

Pålægget følges. Der er givet tilbud fra Eurofin og Højvang ift. at sikre at vi kan  

leve op til Kommunens  

påbud. Eurofins tilbud var det bedste og er derfor blevet indgået. 

 

Der foregår drøftelser med Kommunen omkring vandværkets nye  

takstblad. Takstbladet er godkendt for 2020. Der afventes dog stadig  

godkendelse af m3 pris og fast bidrag. Disse ønskes hævet. Bestyrelsen ønsker  

at have dem godkendt af kommunen inden generalforsamling 2020. 

 
5. Orientering fra kasserer 

Der er oplyst på hjemmesiden omkring forurening.  
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 Side 3 

 

Der er kommet henvendelse fra en andelshaver. Vedkommende efterlyste at  

kunne se eget forbrug på vandværkets hjemmeside. Dette kan vi desværre ikke  

efterkomme, da vi vurdere at prisen for at kunne se ”mit forbrug” på hjemme- 

siden er for dyr, i forhold til at en har efterspurgt det. 

 

 

5.a Orientering fra vandpasser 

Der er sat nye filtre ind, der giver en strømbesparelse på driften. 

  
6. Regnskab 31. december 2019 

Regnskab for 2019 blev godkendt og underskrevet. 

 

7. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune 

Der er ikke noget nyt. 

  
8. Eventuel 

Dispensation og handleplan, fra Kommunen. Henning og Susanne er tovholder 

for opgaven og samarbejdet med kommunen omkring samme. 

 
9. Næste møde 

Mødedatoen, den 30. Marts holdes åben. 

Der afholdes møde før generalforsamlingen. 

 

  

 
 

  
 

 

 
 

 


