
Frederikssund Vandråd 

Referat af bestyrelsesmøde:  27.06 2018 

Sted: Novafos A/S, Blokken 9, 3460 Birkerød 

 

Deltagere: 

Kasserer Allan Kirkestrup, bestyrelsesmedlem Erik Fristrøm, bestyrelsesmedlem Bo Lindhart og 

bestyrelsesmedlem Søren Find Andersen. 

Afbud fra bestyrelsesformand Jan Andersen og sekretær Christian Mortensen 

Allan bød velkommen til Bestyrelsesmødet som han havde indkaldt efter at Bestyrelsesmødet den 13. juni 

Ikke kunne gennemføres pga. af for få fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

Dagsordenens punkt 1.1 Meddelelser fra formand 

Dagsordenens punkt 1.4 Ny Konstituering af bestyrelsen 

Allen meddelte at Jan Andersen ikke længere har tid til at påtage sig formandsposten, men fortsætter som 

menigt bestyrelsesmedlem. Sekretær Christian Mortensen har ønsket at udtræde af Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med 

Erik Fristrøm som formand 

Allan Kirkestrup som kasserer 

Søren Find Andersen som sekretær 

Jan Andersen og Bo Lindhardt som bestyrelsesmedlemmer 

Vi indkalder vor suppleant Sten Nielsen fra Sønderby Vandværk som nyt bestyrelsesmedlem. Erik kontakter 

Sten. René Stjerne Hansen fra Skibby Vandværk tilbydes en observatørpost i Bestyrelsen med henblik på 

opstilling som nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende generalforsamling. (Erik kontakter René) 

Dagsordenens punkt 1.2  Meddelelser fra kasserer:  

Allan oplyste at Vandrådets bankbeholdning pt. er på kr. 7188,52. 13 vandværker har betalt kontingent 13 

vandværker mangler at betale. 

Dagsordenens punkt 1.3 Meddelelser fra Sekretær 

Erik giver møde i grønt forum torsdag den 28/6. Erik er i fremtiden kontaktperson for grønt forum. 

Der afholdes temamøde den 4/10 2018 kl. 1800 med stegt flæsk. Erik finder et sted vi kan afholde mødet. 

Næste Bestyrelsesmøde   afholdes på Slangerup Vandværk 12/9 kl. 1700 

Julebestyrelsesmøde afholdes den 12/12 2018 på Slangerup Vandværk med spisning, men uden 

overrækning af vin-julegave. 

Indkaldelse til møderne sker af Kassereren efter aftale med sekretæren. 

Erik køber domæne til hjemmeside og etablerer en hjemmeside hvor vi kan arkivere vore dokumenter. 

Tema mødet. 



Et kort referat af Vandrådets arbejde i den forløbne periode 

Vi (formanden) spørger Kommunen –Louise- om hun kan præsentere resultaterne af vandværkernes 

vandprøver og orientere om vandforsyningsplanen. Formanden spørger Danske Vandværker om de kan 

sende en person der kan orientere om de analyser vi skal foretage for at spore de nye pesticider der er 

komme med i vore analyser. 

Allan spørger Xylem om der er mulighed for at sponsorere en del af maden mod et indlæg på mødet 

Søren spørger Jægerspris VVS om de vil sponsorere en del af maden mod et indlæg hvor de fortæller om 

bygning af ringledninger mellem vandværker. 

 

Dagsordenens punkt 2.1. Skal Vandrådet droppe planerne med grundvands samarbejde vest for 

Frederikssund? 

Efter møderne med de to arbejdsgrupper vurderer Bestyrelsen at der pt, ikke er interesse for at gå videre 

med dette projekt, der henlægges og kan tages op igen hvis der er ønske herom. 

Grundvands samarbejde afsnittet i dette referat sendes til medlemmerne bestyrelsen og medmindre vi 

hører andet går vandrådet ikke videre med grundvands samarbejde vest. 

Dagsordenens punkt 2.2: Skal Vandrådet vende tilbage til sit oprindelige formål som kontaktorgan mellem 

vandværkerne og myndighederne? Hvis denne løsning vælges, skal der defineres hvilke opgaver vandrådet 

ser som egnede. En drøftelse ag egnede emner bliver påbegyndt på mødet med et fornuftigt indhold, 

herunder: 

Sparringspartner for Kommunen (Louise) der skal i gang med mange nye ting. 

Indretning af takstblade. 

Definitioner for forsyningsområder 

Fælles- og individuelle problemstillinger 

Øvrige opgaver blandt andre.  Beredskabsplaner, Etablering af ringforbindelser, hjælpe små vandværker 

med sammenlægning med større vandværker. Nedlæggelse/lukning af boringer og brønde. 

Dagsordenens punkt 2.3: Skal Vandrådet nedlægges som følge af manglende interesse og passivitet? Dette 

punkt Bortfalder. 

Eventuelt:  Skal kontingentbetalingen differentieres så store vandværker betaler mere end små 

vandværker? 

Bestyrelsen anbefaler at vi overvejer en ændring af vedtægterne således at Vandrådet kan påtage sig 

specifikke opgaver og opkræve vandværkerne individuelt for deres frivillige deltagelse i sådanne projekter-

opgaver. Beløbet fastsættes efter størrelsen af indvindings tilladelsen. 

 

Referent: Søren Find Andersen 

 


