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BØNSVIG-STAVREBY VANDVÆRK 

Søparkvej 2, 4720 Præstø 

Formand: Jens Gammelgaard Nielsen 

Tlf: 23328281, email: b-svand@b-svand.dk 

Referat generalforsamling Bønsvig - Stavreby 
vandværk den 10 - 10 - 2020.

1. Valg af stemmetællere

John Christensen og Jørgen Hein blev valgt.

Der blev uddelt stemmesedler. Der er fremmødt 7 medlemmer og 4 personer

fra bestyrelsen. De fremmødt er tilmeldt på forhånd pga. corona.

2. Valg af dirigent

Forslag til dirigent er Ole Sørensen. Ole er valgt.

Ole tjekker, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Det er

overholdt, med en annonce i lokalavisen den 16 - 9 - 2020 og på

hjemmesiden

www.b-svand.dk, samt udsendt sms.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden Jens G fremlægger bestyrelsens beretning.

Beretningen er godkendt.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål: Jørgen Hein: Hvad er ENVOC?

Svar: Jens G: En grænseværdi for humus i undergrunden i grundvandet. Der er

en grænseværdi på på 5, vores værdi er på 5,2 til 5,3 lidt forhøjet.

Spørgsmål: Jørgen Hein: Hvad er prisen på vandet fra Peder Andersen?

Svar: Jens G: ca. 7,00 kr. pr. m3.

Spørgsmål: Jørgen Hein: Man kan ikke indtale sin aflæsning på telefonsvaren,

det har ikke virket?

Svar: Jens G: Vi er enige, det skal bare virke.
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Spørgsmål: Jørgen Hein: Hvor mange boringer har vi? 

Svar: Jens G: Vi har 4 boringer, de ligger på: 

Bøget Strandvej, Søparkvej ved vandværk, Søparkvej ved Lupinvej, den sidste 

boring på Bønsvigvej er ikke aktiv pt. 

Spørgsmål: Jørgen Hein: Hvad er sprøjtefrizone og BNBO? 

Svar: Jens G: En sprøjtefrizone på 100 meter gælder for landbruget fra 2022. 

BNBO det betyder boringsnære områder. Vi tager en mere udbydende snak 

under evt. 

Spørgsmål: Jørgen Hein: Skal vi betale for, at landbruget lader være med at 

sprøjte? 

Svar: Peter Madelund: Ja, alle midler er jo godkendt. 

Kommentar: Jørgen Hein: Der er styr på det, det er godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskabet (opslået på hiemmesidenJ

Regnskabet fremlægges af Erik Jensen fra Regnskabskontor Nord 

Regnskabet er godkendt. 

Kommentar og spørgsmål til regnskabet: 

Spørgsmål: Jørgen Hein: Er vandværket 3 mill. hver? 

Svar: Erik Jensen: Ja, det er det med alt inventar. 

Spørgsmål: Reiner Petersen: Hvorfor er der ikke i balancen overskud eller 

underskud? 

Svar: Erik Jensen: Specielle krav til vandværker om at man bruger 

overdækning og underdækning. Den regel er lavet af Finansstyrelsen. 

Kommentar: Reiner Petersen: Det giver mening. 

s. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

6. Godkendelse af budget 2020
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Erik Jensen fremlægger budgettet. 

Det er godkendt. 

1. Information vedrørende indsatsplan

Afbud fra Bart, mange forhandlinger i gang, planen er udsat til 2022. Mere

under evt.

e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen:

- Jens Gammelgaard Nielsen: Genvalgt

- Bart Von Der Sprong: Genvalgt

Suppleanter: 

- Henrik Sælan: Genvalgt

- Kjeld Christiansen: Genvalgt

( 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

( 

- Steen Herup: Genvalgt 

- John E. Christensen: Genvalgt

Revisorsuppleant: 

- Martin Borup: Genvalgt

10. EVT.

Investeringsplan: er drøftet. Da der har været et brud på boring, er denne

opgraderet for ca. 350.000,00 incl.moms. De sidste boringer vil blive
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opgraderet indenfor 3 år. Efter opgradering af boringer kan vi begynde 

nænsom indvinding på vores boringer. Fjerneaflæsning er udsat i ca. 6 år. 

Henrik Sælan: Vi har godt vand, flere slags forskellige vand, og vi er driftsikker. 

Jens G: Vi skal udskifte ledningsnet i Kohaven, da der har været flere alvorlige 

brud. 

Jens G: Vi skal være mere grønne i BS, derfor opfodre til dialog med 

grundejere foreningerne, ikke sprøjte i BNBO områder. 

Lars T. Jensen: Angående sprøjtning hos private, skal ske på en lempelig 

måde. 

Jørgen Hein: Biogas på Lynggården påtænker at udvide kapaciteten, omkring 

biogas anlægget er der meget smeltevandssand, tænk meget om boring på 

Bøget Strandvej skal nedlægges, med på dagsorden om 2 år. 

Lars T. Jensen: Vær opmærksom og tænk hvor en ny boring lægges. 

Jørgen Hein: Sundt drikkevand, men 25.000,00 kr. i budgettet til analyser er 

for lidt. 

Jens G: BS følger alle de prøvetagningsplaner, som er os pålagt af Vordingborg 

kommune. 

Jørgen Hein: Har vi plasticfri vand? Vil gerne have der bliver taget en prøve 

om vores drikkevand indeholder plastic under 2mm. 

Generalforsamlingen er slut. 

Tak til Ole Sørensen. 

Tak til Lise Tannov for husly. 
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Husk det er gratis, så hvis i har en gammel brønd/ boring, så se at få søgt 

om lukning. Det gavner vores vandkvalitet. 

Vi er medlem af Vandrådet, Grundvandssamarbejdet. 

Til sidst vil vi sige tak til alle de mennesker, der ringer, skriver hvis de ser 

noget mistænkeligt, vand på vejen, brud af enhver art. Bliv ved med det. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
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