GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 15. OKTOBER 2020

VELKOMMEN
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Frederikssund Vandråd

Generalforsamling onsdag den 15. oktober 2020
________________________________________________________________________________________

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og kontingent forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt
Indkaldelsen er udsendt pr. mail den 15. september 2020
Frist for indsendelse af forslag: 30. september 2020
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1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslår
Hans Chr. Sørensen
fra Jørlunde Østre Vandværk
Er der andre forslag ?
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2. BESTYRELSENS BERETNING.
v. Formand Erik Fristrøm

1. Formålet med vandrådet.
2. Vandrådets organisation, konstituering af bestyrelsen og aktiviteter.
3. Emner for bestyrelsens arbejde i året, der er gået.
4. Fokus fremadrettet.
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Vedtægternes §2 - formål
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde
mellem alle vandværker i Kommunen, herunder at optræde som forhandler
i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles
opgaver som:
Koordinationsforum, indsatsplaner, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, vandindvinding, vandforsyning i det åbne land, regulativer og
takstblade samt andre fælles opgaver.
Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af
administrativ, teknisk, og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse,
som f.eks. etablering af nødforsyning og Iækagesporing mv.

Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum i Kommunen.
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Generalforsamlingen

*

6 medlemmer

Bestyrelsen

JÆGERSPRIS

SKIBBY
Skibby VV
Skuldelev VV

*
*

Vellerup Sommerby VV
Sønderby VV
Venslev VV
Østby VV
Vellerup VV

Vejleby VV

24 vandværker

*

FREDERIKSSUND

SLANGERUP

*

Jægerspris VV

Novafos (5 vandværker)

Slangerup VV

Kyndbyværkets VV

St. Rørbæk VV

Jørlunde By VV

Dalby Huse Strands VV

Åbjerg VV

*

Sigerslev VV

*

Jørlunde Østre VV
Sundbylille VV

Græse VV
Sigerslevvester
St. Rørbæk

Hyllingeriis VV
Ferslev VV
Svanholm Gods VV
Bopladsen VV

Rendebæk VV

Novafos er fast medlem af bestyrelsen.
Rev. Maj. 2019
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BESTYRELSEN.
Konstituering pr. 15. april 2019
Formand:

Erik Fristrøm, Slangerup Vandværk

Kasserer:

Allan Kirkestrup, Vellerup Sommerby Vandværk

Sekretær:

Søren Find Andersen, Skuldelev Vandværk

Menigt medlem:

Bjarne Knudsen, Skibby Vandværk

Menigt medlem:

Michael Tofte, ”Åbjerg Vandværk” Novafos

Menigt medlem:

Bo Lindhardt. Novafos

Suppleant:

Sten Nielsen, Sønderby Vandværk

Revisor:

Villy Knudsen, Jægerspris Vandværk (GF. Valgt)
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AKTIVITETER.

Bestyrelsesmøder:

7 møder heraf 2 konstituerende

Møder med Kommunen: 4 ”driftsmøder”

Medlemsmøder:

1 temamøde (på Femhøj)

Møder i Grønt Forum:

4 møder

Møder i Klimarådet:

3 møder

Møder i Danske VV :

1 møde
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Bestyrelsens arbejde i 2019 / 2020: A.
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Alle vandværkerne er nu samlet i Vandrådet…………...
Vores styrke ligger i fællesskabet. Bestyrelsen arbejder fortsat med at samle interesser op for alle 24 vandværkerne i
Vandrådet. .
Samarbejdet med kommunen……………….
2019 / 2020 har været præget af ressourcetilpasninger i Kommunen. Trods det, har Kommunen arbejdet videre på at
løse nogle af de udeståender, der har været i arbejdet med vandværkerne. Året har været præget af god fremdrift og
samarbejde på dette område. Vandrådet er repræsenteret i Grønt Forum og i Klimarådet.
Persondataforordningen
De nye regler har givet anledning til at bestyrelsen har snakket om, hvordan vi bedst muligt hjælper vores medlemmer
med at få de nye regler ind i vandværkernes daglige drift. Der er ingen tvivl om, at selve reglerne er svære at efterleve,
men det er bestyrelsens indtryk, at ordningen efterleves. Og reglerne er stort set indført på alle vandværker.
Grundvandarbejdet
Bestyrelsen har gennem året arbejdet med en mulig model for organisering af et samlet grundvandsarbejde i
Frederikssund Kommune. Det har ikke været en nem opgave! For at kvalificere arbejdet bedst muligt, har vi været i
dialog med vores medlemmer bl.a i arbejdsgrupper og på temamødet i 2019 på Femhøj. På den baggrund og efter input
fra vandværkerne har bestyrelsen besluttet ikke at arbejde videre med grundvandsbeskyttelsen, - medmindre vi hører
andet. Derfor er der heller ikke blevet arbejdet videre med ændring af vedtægterne, hvad grundvandbeskyttelsen angår.
Vedtægterne
Derimod overvejer bestyrelsen en ændring af vedtægterne, således at Vandrådet kan påtage sig specifikke opgaver og
opkræve vandværkerne individuelt for deres frivillige deltagelse i sådanne projekter/opgaver.
Beløbet fastsættes efter størrelsen af indvindingstilladelsen.
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Ny hjemmeside
Som bekendt har Frederikssund Vandråd lavet en hjemmeside: www.frederikssundvandraad.dk – der udover forsiden
indeholder oplysninger om bestyrelsen, referater mm., information og vedtægter. Hjemmeside opdateres løbende.

Temamødet 22. oktober 2019 på Femhøj
I mødet deltog 49 deltagere fra 18 vandværker. En pæn repræsentaion.
I år havde vi aftalt at kun 2 personer pr. vandværk var dækket af vandrådet og sponsorer.
Der var 5 indlæg, der startede med 1) Velkomst og oplæg til diskussion.
2) Etablering af ring/nødforbindelser mellem vandværkerne v. Bo Lindhardt (Novafos) og Søren Find Andersen (FRS.VR).
3) Indlæg fra Tina Stauning (Frederikssund Kommune) om kommunale planer på vandområdet.
4) Indlæg fra Louise Petersen (Frederikssund Kommune) om de nye regler for grundvandsbeskyttelsen.
5) Ny lovgivning for indberetninger til LER - og GPS måling v./ Hans Benn (Geograf) og Max M. Christensen (SV).
6) Overvågning af vandboringer v. Kristian Bruun Petersen (Petersen-Bach A/S)
Mødet sluttede med det traditionelle ”stegt flæsk og persillesovs”.

Information om ny Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en drikkevandbekendtgørelse BEK, nr. 975 af 27/06/2018, der træder i kraft den
1. juli 2018. I den nye bekendtgørelse er stofferne 1,2,4-Triazol samt N.N-dimethylsylfianid (DMS) blevet obligatoriske i
analyseprogrammet.
Vores tilsynsmyndighed, nemlig Frederikssund Kommune oplyser i brev af 19/7-2018, at man ikke pt. har planer om at
stille krav med hensyn til opdatering af kontrolprogrammerne. Forbruget af sprøjtemidler skader grundvandet.
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Regler om vandværkers lovpligtige hjemmeside.
Ved lovændringen L.2016 blev det et krav, at alle almene vandværker skal have en hjemmeside. Det fremgår af
Vandforsyningslovens §53 stk.1 og §55 stk.1 samt af §29 i drikkevandsbekendtgørelsen, hvor det fremgår, hvilke
oplysninger, der skal være tilgængelig på hjemmesiden. Måske det ville være en ide, at flere små vandværker gik
sammen for at udarbejde en skabelon til en hjemmeside.

LINK

Vandrådets hjemmeside.
Som bekendt har Frederikssund Vandråd lavet en hjemmeside: www.frederikssundvandraad.dk – der udover forsiden
indeholder oplysninger om bestyrelsen, referater mm., information og vedtægter. Hjemmeside opdateres løbende.
Lukning af vandværk
Åbjerg Vandværks forbrugere har valgt at følge deres bestyrelses beslutning om at lukke deres vandværk. Fremover vil
disse forbrugere blive forsynet med drikkevand fra Novafos.
Pesticider og grundvandet.
Miljøstyrelsen går i gang med at screene grundvandet for mere en 408 stoffer. Altså flere end i dag.
Allerede i dag tilbyder laboratorierne analysepakker, som omfatter de 408 stoffer. Men såvel Danske Vandværker som
Frederikssund Vandråd anbefaler, at vandværkerne venter med at udtage prøver efter den nye og store analysepakke
Indtil screeningen er færdig. Resultatet af Miljøstyrelsens screeningsrunde forventes offentliggjort i foråret 2020.
Opfordring.
Frederikssund Vandråd anbefaler sine medlemsværker at følge vores forening ”Danske Vandværker”s kampagne om at
lade sprøjtemidlerne stå og i stedet bruge ”jernet” til at bekæmpe ukrudtet.

LINK
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FOKUS FREMADRETTET
Vi skal fortsat et godt samarbejde med Kommunen.
Vandrådet vil gerne mere end blot orienteres. Vi vil fortsat spille en aktiv rolle i forhold til vandværkerne, og
vi vil være medspillere på en planlagt indsats i forhold til opgaverne på vandområdet, Fx med vores tilsyn, i ”Grønt Forum” og I Klimarådet, hvor vi er repræsenteret.

Vi skal have færdiggjort vores oplæg til etablering af nødforsyning.
Skulle uheldet med forurening ramme et eller flere vandværker, opfordres vore medlemsværker til at
planlægge eventuel nødforsyning til andre vandværker.

Og vi vil inspirere til yderligere samarbejde med og mellem vore medlemsværker.
Med fokus på de returnerede svarskemaer fra Temamøde vil vi prioritere emnerne på bestyrelsesmøderne
og fortsætte arbejdet med at bistå vandværkerne ved etablering af nødforsyning samt ved lukning af
brønde og boringer. Og som et naturligt fokusområde - at formidle information om grundvandsbeskyttelse.
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Herefter overlades
beretningen til
generalforsamlingens
videre behandling
TAK FOR ORDET !
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SLUT
PÅ
Beretningen…
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Oplysninger, som skal være tilgængelige
på vandværkets hjemmeside :
Vandværkets kontaktoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Kontaktoplysninger
På relevante kontaktpersoner.

Drikkevandkvalitet
Værdier for almindelige parametre så som hårdhed,
jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet.
Værdier for parametre af særlig lokal betydning, som
nitrat, nikkel og fluorid.

Oplysning om overskridelse af kvalitetskrav
beskrevet i Drikkevandbekendtgørelsen.

Oplysning om overskridelse af Miljøstyrelsens
vejledende kvalitetskrav i ”Vejledning om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.

Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav
beskrevet i vandværkets vilkår i indvindingstilladelsen

Disse oplysninger skal opdateres
mindst en gang om året.
LINK-tilbage
LINK-retur
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Spred det
gode
budskab
Lad sprøjten stå
- brug jernet
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LINK-videre
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