
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde Bjergbymark vandværk 

25 November 2021 

 

Deltagere: 

Rasmus Andersen (ra) 

Kirsten Dan Jensen (kj) 

Mogens Larsen (ml)        

Tonny Rosing (tr) 

Christian Røske-Nielsen (cr) Niels Ulrik Jul Petersen (np) 

Niels Ulrik Jul Petersen (np) 

 

1  Referat af bestyrelses møde fra 18 november 2021 godkendes. 

2. Ny forretningsorden for bestyrelsen er underskrevet af alle mødedeltagere, punkt vedr. honorar 

er ikke fremlagt for generalforsamlingen og vil derfor ikke blive effektueret før dette er sket. 

Bestyrelsen vil foreslå vedtægtsændring således at honorering af bestyrelsen skal fremlægges 

sammen med budgettet på generalforsamlingen. 

   

3. Billag 1 

4. Billag 2 

5. Vandspild for Bjergbymark vandværk er 18 % det er Ca. 3 gange så stort som gennemsnittet og 

8 % over hvad myndighederne acceptere. Det vil sige, at vandværket skal betale, og har de sidste 

mange år betalt, afgift af disse 8 % ca 7000 m3. Tr undersøger hvordan vandspildet har været 

historisk, herunder om der er større ændringer ved enkelte forbrugere, da vand spild ikke behøver 

at være utætte ledninger, men kan være installationer, hvor noget af det brugte vand ikke bliver 

målt.  

6. Ra har kontaktet Slagelse kommune og talt med Mette vedr. Bnbo. Vi skal opgive hvor meget 

vand vi vil søge indvendings tilladelse til. Jo mere vi søger tilladelse til jo større bliver bnbo 

området ved vore boringer, og dermed de erstatninger, vi skal betale til jordbesidderne. Det kan gå 

hen og blive fordelagtigt for os, at købe vand fra sk forsyning for at undgå store erstatninger. Vores 

umiddelbare problem er imidlertid, at vi ikke ved, hvor stor en ændring af indvendingstilladelserne 

der skal til, før det har indflydelse på bnbo området.  Cr tager kontakt til Mette ved slagelse 

kommune. 



7. ml har kontaktet forskellige for, at få tilbud på asen filter til bjergby mark boringen. I den 

forbindelse er der fremkommet en løsning, hvor man tilsætter jern vitriol inden råvandet løber ind i 

de eksisterende filtre. Dette kan gøres for mellem 50 000 og 80 000 kr. eller omkring 1/6 af prisen 

for nye filtre, som foreslået af den tidligere bestyrelse. Ml undersøger nærmere om hvad der skal til 

for at vi kan få dette op at køre.  

  

 Igangværende opgaver: 

-Tidligere vandværks passer  (tim)har lovet at aflevere de sidste genstande jfr. foreløbig opgjort 

inventarliste udleveret af jw. D.d. dette er endnu ikke sket  Ra tager kontakt igen. 

-Gendannelse af mail slettet af tim ra. udgår. 

I stedet. tim har formateret vandværkets pc så alt er slettet. Tr udarbejder skrivelse som sendes til 

ham, hvor han bedes reetablere alt det slettede inden den 30/11 2021 da det ellers vil det blive 

gjort på hans regning. 

-Regnskabsmæssige opgaver : Fuldmagter Bank mm. Abonnementer telefon internet m 

m.Kontragter kort, ansættelser mm. Kj pågår se billag 2 til ref af mødet 25/11 2021.  

-Budgetter og regnskaber tr. pågår 

-Filter mod arsen i Bjergby mark boring. Ra og ml finder hver deres firma der kan  

lave et tilbud svarende til tilbud fra april. Udgår  

I stedet. Ml undersøger hvad der skal til, for at bjergby mark boringen kan tages i brug ved at 
tilsætte jern vitriol.  

-Mangler på inventarlisten. Kj pågår 

-Dato for næste generalforsamling fastsættes til den 28. feb 2022 kl. 19.00.  Slotsbjergby 
forsamlings hus er bestilt.tr  

-Hjemmeside skal gøres lettere at anvende både for administrator og forbrugere. ra pågår 

-For at forhøje informationsniveauet – oprettes en brugergruppe på facebook Tr. Dette er gjort. 
udgår 

-Status for digitale kort. Arbejdet skal være færtdigt i 2023. Det hidtil fundne er mangelfuldt. tim har 
slettet kortet på vandværkets pc eventuel pris på reetablering findes.cr og ml. udgår 

I stedet. Digitale kort. Vi har fået digitale kort tilsendt fra Artogis intet er lagt på denne version siden 
2018. er der lavet tilføjelser er disse på tim versionen der arbejdes med at få dette op at køre  CR 
ML. 

-Pris for at overgå til SK forsyning,  hvad skal der til for, at udregne pris cr tager kontakt til sk 
forsyning. Sk forsyning sender materiale til os. pågår   

-Gennemgang af hashøj nordvest regnskab og ændringer.tr pågår 

-Der betales ikke regninger fra tidligere vandværkspasser.  pågår 



-Nye låse: To låse firmaer er kontaktet vi afventer tilbud. Ra, cr.pågår udgår. 

I stedet. Pris fra lertego på kr. 19338 plus moms er modtaget der arbejdes på at gøre dette 
billigere. Ra. Cr. 

Firma til vandværkspasning Vemmelev el tlf. 5838 2300 og nemo vvs tlf.  5814 1264 er kontaktet 
og prøves af. Pågår.  

Nemo vvs er bestilt til at ændre rør i trykforøger stationen. Cr pågår 

Opgaver hvor ansvaret ikke er uddelt: 

N. Trailer skal sælges. 

O. Ændring af sms system så flere kan skrive meddelelser. 

P. Status for LER oplysninger fra os. Udgår dette sker automatisk jfr. Kontrakt med 
artogis cr. 

  

 

     

 

 


