
FREDRIKSSUND VANDRÅD 

 
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 26. AUIGUST 2021 HOS NOVAFOS 

MARBÆKVEJ 2 3600 FREDERIKSSUND. (UDSAT PGA. CORONA) 

 

Formanden for bestyrelsen Michael Tofte bød velkommen og konstaterede ved navneopråb at 10 

vandværker var repræsenteret. 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Hans Chr. Sørensen Jørlunde Østre Vandværk blev valgt. Og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning: Michael Tofte informerede om at vandrådets hjemmeside kortvarigt har 

været ude af drift. Michael opfordrede til at vi skal være bedre til at udveksle erfaringer mellem 

vandværkerne. Der nu 24 vandforsyninger i Vandrådet. Åbjerg Vandværk er nu lukket. Michael fortsætter 

indtil videre i vandrådet. 

Aktiviteten i vandrådet har været begrænset pga. Corona restriktioner. I 2020 2021 er der afholdt 3 

bestyrelsesmøder. I grønt Forum 2 (3) møder. Alle kommunens vanværker er fortsat med i vandrådet. Der 

har ikke været afholdt møder med Kommunen, men samarbejdet via mail og telefon har været godt. 

Formanden opfordrede vandværkerne der endnu ikke har en nødforbindelse til at arbejde for at etablere 

en nødforbindelse. Bestyrelsen foreslår nogle redaktionelle vedtægtsændringer runder punkt 5. 

Punkt 3: Det reviderede regnskab for 2020 forelægges af kasseren til godkendelse. Regnskabet blev 

godkendt. 

Punkt 4: Kasseren fremlægger budget og kontingent for den kommende periode til godkendelse. Budget og 

et uændret kontingent på kr. 500 pr. vandværk blev godkendt. 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag: Formanden gennemgik forslag til ændringer i vedtægterne der er 

udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Ændringerne blev af dirigenten fremlagt til 

samlet vedtagelse. Dirigenten konstaterede at ingen stemte imod eller undlod at stemme. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af de tilstedeværende 10. vandværker. Da der kræves at 2/3 af 

vandrådets medlemmer eller 16 medlemmer stemmer for vedtægtsændringer. Skal vedtægtsændringerne 

endelig vedtages af 2/3 af de fremmødte på en kommende generalforsamling. Dette blev vedtaget på trods 

af 6 ugers indkaldelsesfrist da der kun er tale om redaktionelle ændringer. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer (Hvert 2. år) og en suppleant til bestyrelsen (hvert år). Allan 

Kirkestrup og Bjarne Knudsen modtog genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem Jørgen Lilja Jørlunde Østre 

Vandværk blev valgt enstemmigt. Som suppleant genvalgtes Sten Nielsen Sønderby Vandværk. 

Punkt 7: Valg af en revisor og en revisorsuppleant (Begge hvert 2.år i ulige år) 

Villy Knudsen blev genvalgt som revisor. Revisor suppleant posten er fortsat vakant. 



Punkt 8: Eventuelt. Bo Lindhardt orienterede om Novafos aktiviteter og planer. Der slås nye vandboringer i 

Svanholm Skov snarest muligt. Nuværende 10 vandværker vil på sigt blive reduceret til 3. På Horns Herred 

er der ikke udnyttede ressourcer som der er fokus på. Planen omfatter inden 2030 et nyt stort vandværk 

der også kan levere vand til området for Roskilde Fjord.  

Bo orienterede om etablering af nødforbindelser som alle vandværker bør undersøge mulighederne for at 

etablere. Og nævnte eksempelvis en netop etableret forbindelse til Skuldelev Vandværk og en eksisterende 

forbindelse til Store Rørbæk Vandværk. Novafos har også gode erfaringer med at blande vand fra flere 

boringer. Bl.a. med mindre hårdhed til følge. Samt fortynding så grænseværdierne ikke overskrides. Bo 

orienterede videre om de overordnede forhold omkring rensning af vand og blanding af vand som alle skal 

være forberedte på kan blive aktuelt i fremtiden som en fælles udfordring for os alle. 

Steen Kolding fra Store Rørbæk Vandværk orienterede om de kommende tiltag indenfor videregående 

vandbehandling med brug af et nano-filter (en metode, der er meget anvendt i Sverige) og ikke mindst om 

Store Rørbæks muligheder for at fortsætte som vandværk med den nye behandling (evt. suppleret med en 

mindre vandmængde fra Novafos). 

Flere medlemmer nævnte at et aktuelt emne til et temamøde er gennemgang af reglerne for indgåelse af 

aftaler med lodsejere om BNBO.  

Formanden takkede dirigenten for sikring af god ro or orden under generalforsamlingen. 

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger 

Formand Bo Lindhardt  

Kasserer Allan Kirkestrup 

Sekretær Søren Find Andersen 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Lilja 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Knudsen 

Bestyrelsesmedlem Ove Sørensen  

 

 


