FREDERIKSSUND VANDRÅD
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT 9. JUNI 2021 HOS SØREN
Deltagere: Allan Kirketrup, Bo Lindhardt, Bjarne Knudsen, Michael Tofte, Søren Find Andersen.
Afbud fra Ove Sørensen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2,1. Meddelelser fra formanden: Michael Tofte. Overdragelse fra Erik Fristrøm omfatter hjemmesiden
og en proces for overdragelse af domæne navnet der hidtil har tilhørt Erik Fristrøm.
2.2 Status på formandens plan for, hvordan der skaffes en ny formand. Der er pt ingen kandidater.
Jørgen Lilja fra Jørlunde vandværk vælges som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen.
3.1 Meddelelser fra kasseren Økonomisk status – herunder kontingentbetalinger. Kasseren gennemgik
regnskabet der er ingen restancer i kontingent indbetalingerne.
4.1 Meddelelser fra sekretæren. Ingen meddelelser. Michael sender nyeste version af medlemslisten til
Søren
5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne
5.1. Åbjerg Vandværk. Vandværket er lukket og aktiverne solgt. Overskud på kr. 1780 per andelshaver
5.2 Skuldelev Vandværk. Dialog indledt med Hyllingeriis vandværk om samarbejde. Nødforsyning –
aflastningsforbindelse fra Dalby Vandværk (Novafos) etableret og testet. Blue Control SRO system
idriftsat på Skuldelev Vandværk. Dialog med brugere på Svanholm Allé og Skibby Old om etablering af
forsyningsledning.
5.3 Vellerup Sommerby Vandværk. Stor ombygning og modernisering af vandværket gennemført, med
bl.a. overgulvs rent vandstanke. Dialog med Vellerup Vandværk om nødforbindelse.
5.4 Kyndbyværkets Vandværk. Ove Sørensen var ikke tilstede.
5.5. Skibby Vandværk. Værket kører fint. Der indhentes pris på etablering af forsyningsledninger til
Skibby Bakke hvor der opføres ca. 100 nye boliger. En ældre boring er nedlagt. Generalforsamlingen er
udsat pga. corona dato fastsættes snarest.
5.6 Novafos. Der arbejdes løbende på nødforbindelser. Nye arealer for nye boringer undersøges. På sigt
er målet at etablere et nyt stort vandværk på Hornsherred.
6. 1. Planlægning af kommende møder og generalforsamling. Bestyrelsesmøde afholdes den 26.august
1830 i Novafos kantine i Frederikssund. Kl. 1900 afholdes den ordinære generalforsamling samme sted.
Bo reserverer lokalet. Michael udsender indkaldelse. Der stiles efter at afholde et temamøde i februar
2022.
7. Årsregnskab 2020 godkendelse. Allan fremlagde årsregnskabet der blev godkendt.

8.1. Diskussion/beslutning om formandens udkast til vedtægtsændringer. Disse blev gennemgået og
nogle få rettelser blev foretaget. Herefter blev udkastet godkendt. Michael fremsender til bestyrelsen
de rettede vedtægter, der skal godkendes på generalforsamlingen.
8.2 Kontingentprovenue jf. § 6 stk.3. Ud over administrations omkostninger anvendes kontingent
provenu til afholdelse af tema møder med spisning Bestyrelsens forslag til gradueret kontingent
vedlægges.

Referat Søren.

