FREDERIKSSUND VANDRÅD
REFERAT:
Til stede:

Erik Fristrøm, Søren Find Andersen. Bjarne Knudsen,
Michael Tofte og Bo Lindhardt

Dato:

Onsdag den 4. september 2019

Tid:

KL. 17:00

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Slangerup

Afbud:

Allan Kirkestrup

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Godkendelse af dagsordenen

2.

Meddelelser fra formanden

a)

Information fra Erik F. om workshop
II hos Rambøll om grundvandsbeskyttelsen og den endelige
rapport.

a)

Når rapporten er endelig godkendt vil
den tilgå vandrådets bestyrelse.

b)

Fortsat debat om nødforbindelser.

b)

Bo og Søren orienterede.

c)

Er det et tema på temamødet ?
Dagsorden for temamødet er under
udarbejdelse.

c)

Ja !

a)

Taget til efterretning

DV er optaget – desværre
TTS fra FRS. KM. har takket JA.

OK !

LP og TU fra FRS. KM har takket JA.

OK !

Skal der være et indlæg om PCboring ? Sponsering ?

OK !

Skal der være et indlæg om
overvågning af vandboringer ?
Sponsering ?
d)

e)

f)

Godkendtes

Mødelokale til Temamødet 22.10 er
bestilt på Femhøj, Hasselhøjvej 1,
Gerlev, 3630 Jægerspris
Debat om vandkvaliteten herunder
om eventuel lukning af boringer,
herunder Drikkevandsbekendtgørelsens krav til kvalitet og
prøveudtagning.
Opdatering af hjemmesiden

OK !

d)

e)

f)

OK ! 2 deltagere fra hvert vandværk.
Tilmeldes flere deltagere betaler disse
for spisningen.
FRS. Kommune er i gang med at
implementere de nye bestemmelser.
Vandrådet har ikke registreret nye
problemer.
Bemærkningen om nye vedtægter
slettes, da det ikke længere er
relevant.
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3.

Meddelelser fra kassereren

a)

Status over opkrævning 2019.

a)

Der mangler 2 indbetalinger. Da
kassereren ikke var tilstede, er der
ikke en aktuel opdatering

b)

Status over økonomien for 2019.

b)

Venter til kasseren er tilbage

4.

Meddelelser fra sekretæren

a)

Status over medlemssituationen.

a)

Der er kommet ny formand i
St. Rørbæk Vandværk.
Navnet er Steen Kolding

5.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne

a)

Slangerup Vandværk

a)

Ingen problemer. Blander vandet for
at overholde kravene.
Nye forsyningsområder i Hillerød
Kommune

b)

Vellerup Sommerbys Vandværk

b)

Allan ikke til stede

c)

Skuldelev Vandværk

c)

Skuldelev har risiko for forurening.
Forhandling med Østby VV om
samarbejde.

d)

Skibby Vandværk

d)

Skibby forsyner et område i Lejre
Kommune – Lindegårdsvej.
Vil købe jord med boringerne.
Har købt elektroniske vandmålere og
afventer tilbud fra VVS-montør på
udskiftningen.
Forbereder nye byggegrunde i Skibby
Øst.

e)

Åbjerg Vandværk

e)

Åbjerg har forhandlet med Novafos.
Planlægger ekstraordinær
generalforsamling om at forsætte
egen drift eller sammenlægning med
stort vandværk.

f)

Novafos

f)

Novafos: har drøftelser med
vandværker i Nordsjælland om
samarbejde – sammenlægning.
Positive vandprøver. Undersøger nye
kildepladser.

d)

Øvrige meddelelser

d)

DN kampagne om giftfri haver –
Novafos vil hjælpe med
informationsmateriale.
Arbejder med fjernaflæsningsbare
vandmålere.
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6.

Kommende aktiviteter/møder

a)

Temamøde den 22.10.2019 på
Femhøj. Hvem sponserer hvad ?

a)

Der er modtaget en kuvertpris.
Skal der være begrænsning i
tilmeldingerne ?

Hans Benn fra ”Geograf” kommer
med indlæg om indberetning af
tegninger og nye ledninger i LER og
digitalisering.
Kristian Bruun Petersen fra
”Petersen-Bach A/S” orienterer om
overvågning af boringer.
Bestyrelsen møder kl. 17 – 1 time før
temamødet. Tilmelding til formanden.
Tilmeldes mere end 2 personer pr.
vandværk skal prisen for spisning
betales via egenbetaling til
vandrådets bankkonto, som skal
fremgå af invitationen.

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

Kommende møder i 2019:
Ti. 22.10 kl. 17.30 på Femhøj
Ti. 22.10 kl. 18.30 Temamøde
on.04.12 kl. 17.00 hos SV m.mad

8.

Eventuelt

a)

Emne til kommende temamøde.

a)

Vedtaget

a)

Digitalisering af ledningsoplysninger
kan være et eksempel på en
foredragsholder-fima til næste
temamøde.

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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