
 

 

 

 

Beretning 2011 

 

Den 17. maj 2011 afholdte vi stiftende generalforsamling i Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune, hvor 

26 almene vandværker sammen med Vordingborg Forsyning gav tilsagn om deltagelse. 

Grundvandssamarbejdet er baseret på frivillig deltagelse af vandværker i Vordingborg Kommune. 

På den stiftende generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og på efterfølgende bestyrelsesmøde den 16. 

juni 2011 konstituerede vi os således: 

 Formand:  Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk 

 Næstformand:  Boye Jensen, Sandvig Vandværk 

 Sekretær:  Kristian Schou, Vordingborg Forsyning 

 Kasserer:  Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk 

 Bestyrelsesmedlem: Renny Madsen, Klintholm Havn Vandværk 

  

 Suppleanter:  Poul Erik Rønje, Køng Vandværk 

   Finn Jensen, Langebæk Vandværk 

Grundvandssamarbejdet er indledningsvis målrettet mod aktive sløjfninger af brønde og boringer og dermed 

forebyggende beskyttelse af vore medlemmers grundvandsinteresser, vi kan sikre dette ved indgåelse af frivillig 

aftaler med brønd- eller boringsejere. 

Brønde og boringer lukkes i samarbejde med vandværkerne. 

Det er vigtigt i denne sammenhæng at fremhæve afgrænsningen mellem myndighedsområdet og vores frivillige 

indsats. Ved en faretruende forurening og akutte miljøuheld er det Vordingborg Kommune som myndighed har 

indsatspligten og om fornødent kan pålægge forureneren ansvar og pligter. 

Bestyrelsen har udarbejdet en folder som kan udleveres til de deltagende vandværkers forbrugere. Vi har tilstræbt at 

gøre indholdet let tilgængeligt, med en karakter af en generel oplysning og vejledning, om hvordan man som ejer af 

ubenyttet boring eller brønd, kan indsende ansøgning til Grundvandssamarbejdet om gratis sløjfning. 

Ligeledes har vi fået etableret en hjemmeside – www.vordingborg-grundvandssamarbejde.dk hvor den samme 

information samt relevante ting om Grundvandssamarbejdets forhold kan ses. 

 Bestyrelsen har indgået en rammeaftale med Vordingborg Forsyning A/S om at varetage sekretariatsfunktionen 

samt at udføre projektopgaver, kontrol af Grundvandssamarbejdets projekter. Vordingborg Forsyning råder over de 

nødvendige administrations- og ingeniørmæssige kompetencer inden for vandforsyning. 

Projekter aftales fra sag til sag og kan for eksempel omfatte registreringer, indhentning af tilbudspriser, aftaler med 

autoriserede Brøndborere, lodsejeraftaler, tilsyn og kontrol af sløjfningsdokumenter. 



 

 

 

 

Bestyrelsen opkrævede i oktober indmeldelsesgebyret på 0.10 kr./m3 fra deltagende vandværker, i 

overensstemmelse med budgettet har vi kunnet udarbejde en folder (trykkes medio februar 2012) samt etableret 

vores hjemmeside. 

Bestyrelsen anser at tiden fra stiftende generalforsamling frem til nu er forløbet godt. Vi har nødvendigvis måtte 

bruge mange ressourcer på praktiske forhold som der nu engang er ved dannelse af et nyt selskab. 

I fuld overensstemmelse med vores handlingsplan er vi nu klar til sløjfe et antal brønde/boringer i 2012. 

Bestyrelsen takker for opbakningen fra alle sider og ser frem til et stort fremmøde på generalforsamlingen den 29. 

februar 2012, som afholdes i Medborgerhuset, Skovvej 2 i Vordingborg. 

Bestyrelsen 

 


