
FREDERIKSSUND VANDRÅD   

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 21. OKTOBER 2020 

I NOVAFOS LOKALE I FREDERIKSSUND. 

Generalforsamlingen kunne ikke afholdes i foråret pga. restriktioner som en følge af Covid-19. 

12 Vandværker var repræsenteret: 

Store Rørbæk. Dalby Huse. Svanholm Gods. Sønderby. Sundby Lille. Skibby. Skuldelev. Slangerup. Novafos. 

Åbjerg (nedlagt) Vellerup Sommerby. Kyndbyværkets Vandværk. 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 

Michael Tofte blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning. 

Formanden Erik Fristrøm gennemgik beretningen der vedlægges 

Der er pt 24 vandværker der er medlem af Vandrådet. 

Allan Kirkestrup bemærkede at 2 vandværker overvejer sammenlægning med andet vandværk.  

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. 

Dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse. 

Kasserer Allan Kirkestrup gennemgik regnskabet der blev godkendt. 

Dagsordenens punkt 4: Budget og kontingent for den kommende periode forelægges til godkendelse 

Budget er ikke specificeret da det afhænger af kontingentindtægterne. Bestyrelsen fremlagde et forslag  

til ny kontingent struktur baseret på vandværkernes indvindings tilladelser. Dette forslag blev udsat til 

Generalforsamlingen i 2021 hvor der samtidig foreslås en vedtægtsændring således at vandværkerne kan 

betale kontingent efter størrelse. Ny kontingent struktur og anvendelse af den forøgede kontingent indtægt 

skal begrundes i indkaldelsen til GF 2021. De gældende vedtægter bestemmer at alle vandværker betaler 

det samme årlige kontingent. Dette blev forslået forøget fra kr. 400 til kr. 500 pr vandværk i 2020. Hvilket 

Generalforsamlingen godkendte. 

Dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag. Ny kontingent struktur behandlet under punkt 4. 

Dagsordenens punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år) og en suppleant til bestyrelsen (hvert 

år.) Således at 3 medlemmer afgår på lige årstal og de resterende på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 



Søren Find Andersen blev genvalgt. Erik Fristrøm ønskede ikke genvalg. Ove Sørensen fra Kyndbyværkets 

Vandværk blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Steen Nielsen Sønderby Vandværk blev genvalgt som suppleant. 

Dagsordenens punkt 7: Valg af en revisor og en revisorsuppleant (begge hvert 2. år.)   

Villy Knudsen blev valgt i 2019 for 2 år. Revisorsuppleant posten er vakant. 

Dagsordenens punkt 8: Eventuelt. Ingen bemærkninger 

Allan Kirkestrup takkede Erik Fristrøm for hans mangeårige flittige og engagerede indsats  

som formand for Frederikssund Vandråd.  

Efter generalforsamlingen havde geolog Louise Overgaard Pedersen fra Frederikssund Kommune et 

højaktuelt og interessant indlæg om de forestående forhandlinger med lodsejere om konsekvenserne for 

deres landbrugsarealer ved indførelse af BNBO reglerne. Det er vigtigt at Vandværkerne sammen med 

Kommunens repræsentanter deltager i møderne med lodsejerne med henblik på at få de nye regler 

implementeret i fordragelighed og så glidningsløst som muligt. Louises præsentation vedlægges 

 

Bo Lindhardt fra Novafor præsenterede et kort over vandværker og mulige nødforbindelser på Horns 

Herred. Og anbefalede at vandværkerne sikrede sig nødforbindelser såfremt eksisterende boringer 

forurenes. I en langsigtet strategi skal vandværkerne tænke på mulige sammenlægninger, nødforbindelser 

og kapaciteter. 

 

 

 

 

 


