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Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde III 
 
Deltagere : Leif, Thorben, Renny (afbud), Kristian, Boye, Finn, Poul 
Erik,  Erik, Janne 
 

 
   19. september 2011 
 
  

Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

1. Protokol 

 

 

Referatet fra sidste møde gennemgået uden 
bemærkninger 

2. Orientering 

- Rollefordeling VK/GVS 

- Møde med ringsted forsyning 
 

 

I arbejdet med indsatsplanerne skal der være et tiltag 
om information vedr. grundvandsbeskyttelse. Derfor 
informerer kommunen og vandværkerne beboerne om 
grundvandsbeskyttelse.  GVS ønsker at der i pjecen fra 
kommunen også henvises til GVS og den mulighed der 
i GVS ligger for at få hjælp til at sløjfe boringer. 
 
Der er også et tiltag om lukning af brønde/boringer hvor 
kommunen skal informere vandværker om 
nødvendigheden af at lukke boringer. De enkelte 
vandværker kan indgå aftaler med kommunen om at 
der kigges på boringer inden for enkelte 
kortlægningsområder. I indsatsplanen kan man vælge 
frivillige aftaler eller kommunen kan vælge at pålægge 
(men det er svært at bruge loven til at pålægge en 
boring). VK vil vælge at lave frivillige aftaler og dermed 
vil der ikke opnås særlig meget. 
Indsatsplanerne indebære en kortlægning (på Møn 
også en kortlægning af boringer men ikke for de andre 
indsatsplaner) som også kan bruges af 
vandsamarbejdet. Der er også andre registreringer (fra 
Præstø og Vordingborg) som bidrager til den samlede 
bruttoliste over gl. boringer. Totalt er der registreret ca. 
4-600 åbne ikke-i-drift drikkevandsboringer. 
 
GVS ønsker en kopi af det materiale som VK har i dag, 
registreringen af gl. boringer. GVS ønsker det som 
udprintet kort (et elle flere) og en liste i excel over 
adresser. VK undersøger hvordan det bedst udleveres 
og udlevere dette til formanden for GVS. 
 
Enighed om at GVS sagtens kan fortsætte sit arbejde 
parallelt med at kommunen laver indsatsplaner og at 
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Dagsordenspunkt 
 

Mødereferat 

der ikke er noget uhensigtsmæssigt overlap. Parterne 
bør dog udveksle erfaringer løbende og i den 
forbindelse holde hinanden opdateret. 
VK nævner at det er væsentligt at identifikation af 
egentlige forureninger skal meldes til kommunen og 
behandles som en forureningssag. 
 
KS aftaler møde med ringsted forsyning på et senere 
tidspunkt, kl. 14.00 er et godt tidspunkt. 

3. Økonomi og regnskab 

- Orientering fra Thorben 

- Status 

- Samarbejdsaftale med 

revisor 

- Bank mm 

2 konti oprettet i banken. En Nem konto til indgående 
og en konto til udbetaling. Aftale er indgået med revisor. 
Pt. lidt besværligt at GVS skal indberette hver måned at 
vi ikke har ledningsført vand. Thorben arbejder på at 
løse det. 
Opkrævning foregår via Girokort/PBS af 
revisor/bogholder firmaet. 
Thorben forventer at sende regninger ud i uge 39/40. 
Leif fremsender velkomstbrev pr. mail til alle tilmeldte 
medlemmer. Sender først til bestyrelsen til 
kommentering. 

4. Sager til behandling 

- Forretningsorden (se bilag fra 

Leif Nygaard) 

- Handlingsplan 

- Hvordan profilere GVS (se 

bilag fra KS) 

- Samarbejdsaftale med VF (se 

bilag) 

Ingen bemærkninger til det fremsendte forslag til 
forretningsorden. Den blev underskrevet af de 
tilstedeværende. 
Profilering: Beslutning om at bede Yvette Espersen 
(firma) om at afgive et tilbud på udarbejdelse af folder 
(inkl. Tryk) og hjemmeside til næste bestyrelsesmøde. 
Det skal være muligt at uddele foldere til mange 
forbrugere i landområderne hvor der er potentielt 
mange gamle boringer. 
Samarbejdsaftalen ændres som aftalt og det tilføjes at 
den genforhandles hvert år. 
 

5. Næste bestyrelsesmøde  

6. Eventuelt.  

 


