
Vedr. : Generalforsamling, grundvandssamarbejdet i Vordingborg 

 
Deltagere : 26 fremmødte, inkl. bestyrelsen.  
 

 
   29. februar 2012 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. valg af stemmetællere 

 
Henrik og Kristian valgt til stemmetællere. 

2. valg af dirigent 

 
Renny valgt til dirigent 

3. Godkendelse af lovligt indvarslet 

generalforsamling 

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

4. Valg af referent 
 

 

Kristian Schou valgt til referent. 

5. Bestyrelsens beretning   
Den 17. maj 2011 afholdte vi stiftende general-
forsamling i Grundvandssamarbejdet  i Vor-
dingborg Kommune, hvor 26 almene vandvær- 
ker sammen med Vordingborg Forsyning gav 
tilsagn om deltagelse. 
Grundvandssamarbejdet er baseret på frivillig 
deltagelse af vandværker i Vordingborg Kom-
mune. 
 
Selvom Vordingborg Forsyning står for mere 
end halvdelen af finansieringen er vedtæg-
terne skruet således sammen at ingen be-
stemmer mere end andre – vore beslutninger 
træffes i øvrigt i enighed. 
 
På den stiftende generalforsamling blev føl-
gende valgt til bestyrelsen og på efterfølgende 
bestyrelsesmøde den 16. juni 2011 konsti-
tuerede vi os således: 
Formand: Leif Nygaard, 
                           Kostræde Ny Vandværk 



Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

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 
 
Begge suppleanter har aktivt deltaget i besty-
relsesarbejdet, hvilket vi er yderst tilfredse 
med, det giver lidt flere input. 
 
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 at vi får lukket så mange brønde 
og boringer som muligt, der er en stor risiko for 
at en overfladeforurening kan sive ned i grund-
vandsmagasinet  
 
Det er vigtigt i denne sammenhæng at frem-
hæve afgrænsningen mellem myndigheds-
området og vores frivillige indsats. Ved en 
faretruende forurening og akutte miljøuheld er 
det Vordingborg Kommune som myndighed 
har indsatspligten og om fornødent kan på-
lægge forureneren ansvar og pligter. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet en folder som kan 
udleveres til de deltagende vandværkers for-
brugere. Vi har tilstræbt at gøre indholdet let 



Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

tilgængeligt, med en karakter af en generel 
oplysning og vejledning, om hvordan man som 
ejer af ubenyttet boring eller brønd, kan ind-
sende 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.  
 
På hjemmesiden ligger der også nu et skema 
vedr. brønde og boringer, dette er mest møn-
tet på jer som vil indberette at I har en brønd i 
jeres indvindingsområde som kan udgøre en 
risiko. Vi vil altid tage kontakt til brøndejeren 
og ved dialog få brønden ind i sløfningspuljen  
Vi mangler pt. at lave et decideret ansøgnings-
skema som en brøndejer kan anvende i forbin-
delse med fremsendelse af ansøgning til os 
om at komme i betragtning med at få sløjfet 
sin brønd gratis. 
 
Bestyrelsen har indgået en rammeaftale med 
Vordingborg Forsyning A/S om at varetage se-
kretariatsfunktionen samt at udføre projektop-
gaver, kontrol af Grundvandssamarbejdets 
projekter. Vordingborg Forsyning råder over 
de nødvendige administrations- og ingeniør-
mæssige kompetencer inden for vandforsy-
ning. 
 
Projekter aftales fra sag til sag og kan for ek-
sempel omfatte registreringer, indhentning af 
tilbudspriser, aftaler med autoriserede Brønd-
borere, lodsejeraftaler, tilsyn og kontrol af 
sløjfningsdokumenter. 
 
Bestyrelsen opkrævede i oktober indmeldel-
sesgebyret på 0.10 kr./m3 fra deltagende 
vandværker, alle har betalt, i overensstemmel-
se med budgettet har vi kunnet udarbejde en 
folder (trykkes medio februar 2012) samt eta-
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bleret vores hjemmeside. 
 
Bestyrelsen anser at tiden fra stiftende gene-
ralforsamling 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 handlings-
plan er vi nu klar til sløjfe et antal brønde/bo-
ringer i 2012. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter for et yderst godt og konstruktivt 
samarbejde vi har haft frem til nu, jeg er ikke i 
tvivl om, ud fra den smule menneskekundskab 
jeg har, at det vil fortsætte. 

 

6. Godkendelse af beretning Beretning er godkendt 

7. Godkendelse af årsregnskab Regnskab er godkendt 

8. Godkendelse af nye  

medlemmer 

Ørslev vandværk tilmeldt senere end øvrige 
nuværende vandværker. 

9. a. ændring af vedtægter 

b. evt. indkomne forslag 

a. ændringer af vedtægter 
ændringsforslag til § 1 tiltrådt 
ændringsforslag til § 2 tiltrådt 
ændringsforslag til § 8 tiltrådt, med tilføjelse 
om at der indføres dagsordenspunkt om valg 
af revisorsuppleant. 
ændringsforslag til § 11 tiltrådt, med tilføjelse 
om at suppleanter sidder i 2 år. 
ændringsforslag til § 16 tiltrådt 
b. evt. indkomne forslag 
ingen indkomne forslag 

10. godkendelse af handleplan og 

budget for det kommende år 

Handleplan og budget er godkendt 

11. Valg af medlemmer til Ikke valg til bestyrelsen. 
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bestyrelsen.  Poul Erik valgt til suppleant 
Finn Jensen valgt til suppleant 

12. valg af revisor Henrik Sander valgt til revisor 

13. eventuelt Ørslev Vandværk fortalte at der etableres en 
støjvold i deres indvindingsområde. Ørslev 
Vandværk er bekymret for at det medfører en 
forureningsrisiko idet støjvolden indeholder 
forurenende materiale. Klage har ikke haft den 
ønskede opsættende virkning. Klagen er ikke 
afgjort endnu. Vandrådet i Vordingborg 
Kommune er orienteret om sagen. 

 


