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Dagsordenens punkt 1: Gokendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt 

2 Meddelelser fra formanden 

a) Grønt forum ny formand og ny fra DN Henrik Jenvad. Erik deltager 

b) Debat om vandkvaliteten herunder om eventuel lukning af boringer 

DN har blandet sig i debatten med urigtige oplysninger for at skaffe medlemmer. 

DMS har været en del af debatten. 

c) Information om samarbejdet med DN om rent drikkevand  

Vi føler at DN er for aggressive. Vi ønsker ikke noget samarbejde. 

d) Besættelse af den ledige plads i Vandrådets bestyrelse 

Bjarne Knudsen fra Skibby vil gerne tage pladsen. 

e) Opdatering af vandrådets hjemmeside. Erik i lægger referater og regnskab på hjemme siden  

opdaterer hver måned. 

Punkt 3 Meddelelser fra kassereren 

Regnskabet er udsendt til bestyrelsen 

Budget 2019 baseres på uændret kontingent 400 kr. pr vandværk. 

4 Meddelelser fra sekretæren 

Opdateret medlemsliste er udsendt af Erik ny revideret liste sendes snarest muligt- 

5.Meddelelser fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer 

Slangerup har fået henvendelse fra 2 andre vandværker om levering af vand/Samarbejde 

Diskuteres på Slangerups generalforsamling- 

Ny kontordame ansat i Slangerup 

Vellerup Sommerby Drikkevandskvaliteten er ok. Nogle problemer med konkurser/ tvangsauktioner 

Da gammel ejers gæld ikke kan påføres en ny ejer. Vellerup Sommerby Vandværk lider derfor eventuelt et 

tab. 

Skuldelev Vandværk 

Bonderup og Ny Krogstrup er nu indarbejdet under Skuldelev 



Forurenings sag i Skuldelev holdes konstant under observation der er ikke konstateret forurening af 

vandboringerne. 

Sønderby Vandværk. 188 brugere måske samarbejde med nabovandværk  

Novafos: Der er taget endnu en boring ud af drift til Marbæk Vandværk, på grund at stigende 

koncentration af DMS. Nu er der tager 5 ud af 9 boringer ud. 

 

Novafos har igangsat en screening for ca. 250 pesticider(nedbrydningsprodukter) fra afgang 

vores 17 vandværker” 

 

Punkt 6 Kommende aktiviteter/møder 

20/3  B møde På Slangerup Vandværk med forberedelse af G/F 10/4 der afholdes hos Novafos i 

Frederikssund. 

Vi mangler et bestyrelsesmedlem da Steen Nielsen ikke ønsker genvalg.  Erik kontakter en kandidat. 

Bjarne Knudsen fra Skibby opstiller og forventes valgt til Bestyrelsen som herefter er fuldtallig 

Steen Nielsen stiller op som suppleant vi spørger om der andre suppleant kandidater. 

Bo foreslår at vi informerer om nødforbindelser og er i den forbindelse ved at udarbejde et kort, 

 

der eventuelt kan præsenteres på Generalforsamlingen. 

Som Dirigent foreslås Willy Knudsen 

Efter generalforsamlingen vil direktør Susan Münster fra Danske Vandværker og geolog Louise Overgaard 

Pedersen fra Fr. Sund Kommune. – hver komme med et indlæg 

7. Fastsættelse af næste møde/møder 

 Er dækket under punkt 6 

8 Eventuelt 

Ingen bemærkninger 


