
FREDERIKSSUND VANDRÅD   
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Frederikssund Vandråd, 12. januar 2022. 
  
Tilstede: Søren Find, Bjarne Knudsen, Ove Sørensen, Jørgen Lilja og Bo Lindhardt 
Afbud: Allan Kirkestrup 
  

1)   Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af punkt om regnskab 
2)   Regnskab 2021 

Allan have fremsendt regnskab. Der er indtægter på 11.500 kr. og udgifter på 893 kr. Der er en saldo 
pr. 1.1.2022 på 25.457 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

3)   Temaaften 
Der var enighed om at temaaftenen skulle have BNBO som overskrift 
Vi arbejder på at få følgende til at give et oplæg: 

 Frederikssund Kommune, ved Louise Overgaard Pedersen 

 Danske Vandværker 

 Agrovi 
Samt et oplæg fra Novafos om planerne for nye kildepladser og et nyt vandværk på 
Hornsherred 
Mulige datoer: 14., 15., 21. eller 23. marts. Den 22. er Vandets dag og Novafos har 
rundvisninger. 
Sted: Femhøj Kro eller Færgekroen. 
Søren tager kontakt til de mulige oplægsholdere og et af stederne. 
Foreningen betaler for to personer pr. vandværk. 
Spisning kl. 18 og foredrage kl. 19. 

4)   Generalforsamling  
Afholdes samme dag som Temaaften, mellem kl. 17 og 18. 
Der arbejdes inden mødet på at finde 2-3 nye kandidater til bestyrelsen. Der kan være op til 7 i 
bestyrelsen. Søren har ”bolden”. 

5)   Bordet rundt: 
Skibby Vandværk: Det går godt, ingen store udfordringer. Der arbejdes på at føre vand ud til 
ny udstykning. 
Jørlunde Øster Vandværk: Ikke noget. 
Kyndby Værks Vandværk: Der pågår drøftelse med Novafos om de skal overtage forsyningen. 
Skuldelev Vandværk: Østby Vandværk har besluttet at blive lagt ind under Skuldelev 
Vandværk. Der er ved at blive etableret en permanent ledning ud til dem. 
Novafos: Der er etableret to prøveboringer ved Svanholm Gods. Der arbejdes på at finde 
lokalitet til 3-4 andre kildepladser. Der er indgået aftale med Skibby og Skuldelev om at 
Novafos lægger en ledning i Svanholm Alle og tilbyder forsyning til ejendommene. Det 
undersøges om det giver mening at etablere en nødforbindelse til Skibby. Den vil kun kunne 
levere en del af deres behov. 

6)   Ingen punkter under eventuelt. 
  
Venlig hilsen 
 
Bo Lindhardt 
 


