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1. Valg af dirigent Hans Christian Sørensen Jørlunde Østre Vandværk blev foreslået af bestyrelsen og
valgt- Dirigenten konstaterede at G/F er rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning Formanden Erik Fristrøm gennemgik power point præsentation. Formand
og sekretær udskiftet i årets løb.
Beretningen blev godkendt Beretning vedlagt.
3. Det reviderede regnskab for 2018 forlægges til godkendelse. Regnskabet er udsendt. 10000 kr. er
indbetalt ingen restancer. Udgifter inkluderer sponsorerede temamøder. Underskud på 343 kr. der
er 2486 kr. i kassen pr 31. december Regnskabet godkendt vedlagt
4. Budget og kontingent for den kommende periode forelægges til godkendelse. Vi fortsætter med
400 kr. pr vandværk pr år. Hvis vi påtager os større opgave vil vi opkræve udgifter iht til
Indvindingstilladelserne
5. Behandling af indkomne forslag- Kyndby Værkets Vandværk efterlyser en hjælp til hjemmeside.
Kommunen og Vandværksforeningen er anmodet om at komme med forslag. Danske Vandværker
vil arbejde på at få en aftale med et firma der kan hjælpe med hjemmesider for vandværkerne.
Kommunen arbejder med at nævne alle vandværkers detaljer på Kommunens Hjemmeside, men
mangel på ressourcer gør at man ikke kan garantere konstant opdatering. Susan fra
Vandværksforeningen vil indgå aftaler med firmaer der kan oprette hjemmesider til en rimelig pris.
Vandrådets bestyrelse vil arbejde videre med dette emne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert2 år) og en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift hvert 2. år, således at 3 medlemmer afgår på lige årstal og
de resterende på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Allan modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår
Bjarne Knudsen fra Skibby Vandværk. Bjarne blev valgt. Bestyrelsen foreslår Michael Tofte Åbjerg
Vandværk. Michael blev valgt
Suppleant Steen Nielsen Sønderby blev valgt.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (begge hvert 2. år i ulige år) Villy Knudsen fra Jægerspris
Vandværk blev genvalgt. Revisor suppleant er vakant. Og den forbliver åben.
8. Eventuelt Er der emner til et kommende tema møde. Allan Kirkestrup nævnte at nogle vandværker
har problemer med at indkræve tilgodehavender. Allan nævnte et firma Likvido kan stå for
inddrivelsen, det koster ikke ekstra da Likvido lever af de opkrævningsgebyrer der tillægges
tilgodehavendet. Allan har kontaktinformationer. Carsten Larsen Skuldelev spurgte om hvilken pris
der anvendes ved køb af vand fra andre vandværker.13,78 kr uden statsafgifter blev nævnt som et

eksempel fra Slangerup. Novafos fastsætter prisen til 1/3 af forbruger prisen plus en del af den
faste afgift. Et eksempel er kr. 3,50 kr pr. m3
Slangerup aftale med Jørlunde Vandværkerne er godkendt af Kommunen. Hovedreglen er at
vandværkets egne forbrugere ikke skal lide under at der sælges vand til et andet vandværk.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og god ro or orden
Indlæg fra Direktøren i Danske Vandværker Susan Münster er vedlagt. Spørgsmål: Fremtidige
webinarer bør være tilgængelige efter den første præsentation.
Indlæg fra Louise Overgaard Pedersen. Om BNBO. Vedlagt. Vandforbrugerne skal betale for de
erstatninger der tilkommer lodsejere på et areal 90 meter fra boringerne. I løbet af 3år skal der
findes en løsning med frivillige aftaler med Lodsejere i 9o meters afstand fra boringen. Loven
træder i kraft 1 januar 2020 Økonomimodellen skal være på plads før arbejdet med erstatning kan
påbegyndes.
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