FREDERIKSSUND VANDRÅD
REFERAT
,Deltagere:Erik Fristrøm, Søren Find Andersen
Bjarne Knudsen, Michael Tofte og Bo Lindhardt
Afbud fra Allan Kirkestrup.
Dato:
Tid:

Onsdag den 4. december 2019
KL. 17:00

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Slangerup.

REFERAT:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Godkendelse af dagsordenen

2.

Meddelelser fra formanden

a)

Vurdering af temamødet på
Femhøj den 22/10 2019

a)

b)

Fortsat debat om
nødforbindelser.

b)

c)

Fortsat debat om vandkvaliteten
herunder om eventuel lukning af
boringer.

c)

d)

Information om Rambøll’s
rapport til Slangerup
Grundvandssamarbejde om
Vurdering af problemstoffer og
forslag til indsatser.
Se bilag 1.

d)

e)

Opdatering af vandrådets
hjemmeside :
www.frederikssundvandraad.dk

e)

Hjemmesiden er opdateret

f)

Opdatering af vandrådets liste
over
vandværker i FRS. kommune.
Se bilag 2.

f)

Erik har opdateret listen. der er et par
rettelser fra Skibby.

3.

Meddelelser fra kassereren

a)

Økonomisk status for
regnskabsåret 2019.
Herunder budgetforslag for

a)

a)

Indstilles godkendt Dagsorden godkendt

Godt møde god mad. Vi fortsætter med den
samme menu. Måske for mange indlæg
stram tidsplan
Novafos og Skuldelev arbejder på forbindelse
ved vej 53. Bevægelse på vej i Horns Herred.
Potentielle forbindelser skal indtegnes.
Nye analyse krav med omfattende forøgelse
af antallet af pesticider der scannes forøgede omk. For Vandværkerne. Novafos har
optimeret indvinding så der nu leveres helt
rent vand i Fr. Sund Åbjerg lukker 2
boringer.
Rapporten er udsendt i pp præsentation til
dette møde. Papir udgave kan lånes eller
rekvireres elektronisk hos Erik.

Allan ikke til stede , status 2019 og budget
2020 fremsendes af Allan.
Bestyrelsen opfordrer Allan til at udarbejde
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2020
HUSK til kassereren at
fremsende
dit kørselsregnskab for 2019.

forslag til en tretrins kontingent størrelse for
små-mellem og store vandværker. Med færre
vandværker må vi øge kontingent indtægten.

4.

Meddelelser fra sekretæren

a)

Rapportering om udsendelser
mv. herunder opdatering af
medlemslisten.

5.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne

a)

Slangerup Vandværk

a)

Dialog med nye brugere i Hillerød Kommune.
SLG har 2 helt rene boringer, blander fra
andre boringer så der leveres vand der
overholder grænseværdierne.

b)

Vellerup Sommerbys Vandværk

b)

Allan ikke tilstede

c)

Skuldelev Vandværk

c)

Vandværkspasser har sagt op. Ny er fundet.

d)

Skibby Vandværk

d)

Skibby har renoveret del af ledningsnet.
Kalkknuser anlæg fungerer fint.

e)

Novafos

e)

Strukturanalyse udarbejdet og i princippet
godkendt af bestyrelsen. For Fr.Sund
Ballerup og Egedal. Fremtids plan med 3
nybyggede vandværker.

f)

Åbjerg Vandværk

f)

G/F har enstemmigt valgt sammenlægning
med Novafos 1.1.20. Ekstraordinær G/F 9.
december vil endelig bekræfte lukning af
Åbjerg. Fra medio Januar åbent hus i
gammelt vandværk så brugerne kan se det
før det nedrives.

6.

Kommende aktiviteter/møder

a)
b)
c)
d)
e)

Forslag til
on. 05/02
on. 25/03
on. 15/04
on. 15/04
on. 15/04
Novafos

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

Fastsættes pga. pkt. 6.

møder i foråret 2020
2020 hos SV.
2020 hos SV.
2010 hos Novafos
2020 hos Novafos
2010 (konst.)

a)

a)
b)
c)
d)
e)

Som nævnt under 2f. anbefales, at
vandværkets navn er afspejlet i mailadresse.

Mødeplan godkendt
Generalforsamling

a)
Næste møde afholdes 5. februar 2020 hos
Slangerup kl. 1700

8.

Eventuelt

a)

Ingen anmeldte sager

a)

Ingen bemærkninger bortset fra Glædelig Jul
og et godt Nytår. Referat Søren
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Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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