
12.09.18 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FREDERIKSSUND VANDRÅD 

 

Deltagere: Erik Fristrøm, Allan Kirkestrup, Sten Nielsen, Bo Lindhardt, Søren Find Andersen 

 

Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

Dagsordenens punkt 2: 

 A: Erik bød nyt bestyrelsesmedlem Sten Nielsen velkommen. 

 Sten har været suppleant og indtræder på ledig plads i bestyrelsen 

Der er herudover en ledig plads i bestyrelsen der besættes ved førstkommende                          

generalforsamling. 

B: Erik orienterede om Vandrådets nye hjemmeside: www.frederikssundvandraad.dk  

Her bringes kontaktoplysninger og almindelig information tilgængelig for alle 

Referater oploades også og bestyrelsen kan definere lukkede punkter der ikke er med i det 

officielle referat. Det vurderes at DGPR er overhold m.h.t. oplistning af medlemsvandværker 

da disse tidligere har godkendt at deres detaljer er registreret af vandrådet og anvendes i 

dets arbejde. 

C: Vandforbruget ifbm. sommerens tørke har været større end normalt. De repræsenterede 

vandværker har ikke haft problemer med vandforsyningen. 

D: Erik orienterede om de nye pesticider m.v. herunder orientering om den nye 

drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 975 med ikrafttræden den 1.7.2018 

Bilag med de 2 nye stoffer ligger på hjemmesiden og er omfattet af vandprøverne. Novafos 

har fundet stofferne i nogle boringer, de fleste under grænseværdien. Novafos starter en 

kildeundersøgelse. Rester fra træbeskyttelsesmidlet Gori 88 kan være en årsag til fund af et 

af de nye stoffer. 

E: Infobrev fra Kommunen om risikovurdering og kontrolprogram af de nye vandanalyser er 

sendt til alle vandværker. 

F: Danske Vandværker afholder møde om foreningens fremtidige organisering den 24/9 2018 

Erik deltager. 

G: Fælles høringssvar til Kommunen er afsendt af Erik 

H: Danske Vandværker afholder Regionvandrådsmøde den 26.september. Vi deltager ikke i 

dette møde. 

I: Slangerup Grundvandssamarbejde afholder årsmøde den 25. oktober 2018. Erik deltager 



I fremtiden skal vi koordiner med Slangerup Grundvandssamarbejde hvornår vi arrangerer 

vort temamøde således at der bliver lidt større afstand mellem disse 2 møder. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan efter ønske selv tilmelde sig. 

Dagsordenens punk 3: Meddelelser fra Kassereren.  Allan oplyste at der er en 

bankbeholdning på kr. 11.558. De 2 sidste vandværker har omsider betalt. Vi vil dog ikke 

indføre eksklusion ved for sen betaling i fremtiden. 

Jægerspris VVS har fået tilsendt faktura på sponsorstøtte til Temaaftenen 4/10. 

Flygt vil også betale inden den 4/10. 

Dagsordenens punkt 4: Meddelelser fra sekretæren 

Sekretæren har rettet medlemslisten til med nye navne og e mail adresser 

Erik sende sin version af medlemslisten til Søren der vil checke at begge lister er opdaterede. 

Dagsordenes punkt 5: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne (ordet øvrige udeladt) 

A: Slangerup Vandværk:  forsyningsledninger til 2 Jørlunde vandværker etableret. 

Forsyningsledning til Strøvang Vandværk der overtages er ligeledes etableret. 

B: Vellerup Sommerby Vandværk: Alt kører fredeligt. De kritiske brugere er forsvundet. 

Vandloven sikrer vandværket adgang til brugernes installationer. Nogle brugere har 

modstræbende holdninger. Allan checker hvad vandværket kan gøre ved disse. 

C: Skuldelev Vandværk. Aftale indgået med Novafos om køb-salg af vand ved nødforsyning. 

Nye ledninger fra Skuldelev til Bonderup taget i brug da sommerens tørke tørlagde rentvands 

tanken i Bonderup ved et ekstraordinært stort forbrug der oversteg kapaciteten i 

grundvandspumpen. 

D: Sønderby vandværk: Ingen problemer 

E: Novafos. Nye forbindelser til Store Rørbæk vandværk etableret. Analyser af vand med de 

nye stoffer tager en del tid. Der arbejdes på at opdatere regulativet så det bliver ens for alle 

de deltagende kommuner. 

Dagsordenens punkt 6 Kommende aktiviteter/møder 

A: Forberedelse af temamødet på Femhøj den 4. oktober 2018. 

Pt 14 tilmeldte. Erik sender reminder.  Tilmelding senest 26/9 

Erik præsenterer de opgaver Vandrådet tager sig af. Bl. a. vandanalyser- kvalitet- forsynings 

sikkerhed. Omkostninger ved vandværksdrift og organisering af vandværkets daglige 

driftsledelse.  

Erik lægger op til en diskussion om fremtiden skal byde på mindre private vandværker eller 

store offentlige værker, og vil spørge medlems vandværkerne hvad de i øvrigt ønsker at 

Vandrådet skal tage sig af.  

Dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af næste møder/møder 



Bestyrelsesmøde med spisning onsdag den 12/12 2018 kl. 1700 på Slangerup Vandværk 

Bestyrelsesmøde onsdag den 13/2 2019 kl. 1700 på Slangerup Vandværk 

Bestyrelsesmøde onsdag den 20/3 2019 kl. 1700 på Slangerup vandværk  

Generalforsamling onsdag den 10/4 2019 hos Novafos i Frederikssund kl 1900 

Bestyrelsen møder kl. 1800. 

 

Dagsordenens punkt 8: Eventuelt 

Allan roste formanden for at sætte sig ind i sagerne og kommunikere med medlemmerne. 

Herudover ingen anmeldte eller aktuelle punkter. 

 

Referat: Søren 

 


