GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021

VELKOMMEN
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Frederikssund Vandråd

Generalforsamling torsdag den 26. august 2021
________________________________________________________________________________________

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 23. juli 2021
Frist for indsendelse af forslag: 9. august 2021
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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 Michael Tofte

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

24 vandforsyninger

Jægerspris VV
Kyndbyværkets VV

*

*

Dalby Huse Strands VV

FREDERIKSSUND

SLANGERUP

Novafos (5 vandværker)

Slangerup VV

St. Rørbæk VV

Jørlunde By VV

Åbjerg VV
Græse VV

*

*

Jørlunde Østre VV
Sundbylille VV

Sigerslevvester VV

Østby VV
Vellerup VV

Vejleby VV
Hyllingeriis VV
Ferslev VV
Svanholm Gods VV
Bopladsen VV

Rendebæk VV

Novafos er fast medlem af bestyrelsen.
Rev. Oktober 2020
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BESTYRELSEN.
Konstituering pr. 15. oktober 2020
Formand:

Michael Tofte, Åbjerg Vandværk

Kasserer:

Allan Kirkestrup, Vellerup Sommerby Vandværk

Sekretær:

Søren Find Andersen, Skuldelev Vandværk

Menigt medlem:

Bjarne Knudsen, Skibby Vandværk

Menigt medlem:

Ove Sørensen, Kyndbyværkets Vandværk

Menigt medlem:

Bo Lindhardt, Novafos

Suppleant:

Sten Nielsen, Sønderby Vandværk

Revisor:

Villy Knudsen, Jægerspris Vandværk
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AKTIVITETER.

Bestyrelsesmøder:

3 møder heraf 1 konstituerende

Møder med Kommunen: 0 ”driftsmøder”

Medlemsmøder:

0 temamøder

Møder i Grønt Forum:

2 (3) møder

Møder i Klimarådet:

0 møder

Møder i Danske VV :

0 møder
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Bestyrelsens arbejde i 2020 / 2021
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Perioden har været præget af
- aktiviteten har derfor været meget lille

Alle vandværkerne er stadig med i Vandrådet
om end 1 vandværk er lukket helt. Vores styrke ligger i fællesskabet. Bestyrelsen arbejder fortsat med at samle
interesser op for alle 24 vandforsyninger i Vandrådet.

Samarbejdet med kommunen
2020/2021 har været præget af Covid-19 situationen – møder med kommunen har derfor ikke været muligt – vi håber, at
situationen efterhånden bedres – og at Vandrådet igen kan komme til at spille en rolle i forhold til samarbejdet mellem
vandværkerne og kommunen. Vandrådet er repræsenteret i Grønt Forum og i Klimarådet (sidstnævnte ligger stille pt.).

Vedtægterne
Bestyrelsen har udarbejdet en serie vedtægtsændringer – hovedpunkterne er mulighed for differentierede kontingenter
og muligheden for at Vandrådet kan lave flere opgaver, sammen med medlemmerne.
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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, f.eks. med vores
deltagelse i ”Grønt Forum” og i Klimarådet.

Nødforsyninger
Nødforsyninger er heldigvis kommet højt op på dagsordenen de fleste steder – men opfordringen skal gå
herfra:
• tag fat på at analysere opgaven, hvis du ikke har en nødforsyning
• tag evt. kontakt til naboen – og spørg om vi skal snakke om det
Erfaringen er helt klar – pludselig skal man bruge den – og hvis den ikke er der, så er vand i dunke altså
besværligt.

Yderligere samarbejde mellem vore medlemsværker
Vi skal arbejde sammen – man mister ikke selvstændig fordi man spørger nogen til råds – og Vandrådets
bestyrelse formidler gerne kontakten til nogen, som måtte vide noget.
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Spørgsmål til beretningen ?
TAK FOR ORDET !
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
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4. Budget og kontingent forelægges til godkendelse
BUDGET 2021
Bestyrelsen forventer ikke de store afvigelser i forhold til regnskabet for 2020.
Bestyrelsen vil foreslå UÆNDRET kontingent for 2021.
Dvs. kr. 500 pr. vandforsyning, i alt kr. 12.000
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5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Hovedformålet er den ændring, som blevet lovet sidste år - §6, stk. 3 –
omkring kontingent-strukturen.
Derudover en række ændringer – slåfejl, ændrede navne og praksis osv.
§1: Slåfejl.
§4: Faktisk har alle vandværker møde/stemme-ret på generalforsamlingen – uanset om de er
medlem eller ej. Generalforsamling i første halvår - foråret er en travl tid – lidt større
manøvre-rum i kalenderen for generalforsamlingen. FVD’s hjemmeside er erstattet af vores
egen.
§6: Ajourføring i forhold til virkeligheden (vi vil godt bruge på penge på temamøder og lign.) –
Ingen angivelse af kontingentstrukturen.
§7: Sproglige rettelser – Frederikssund Forsynings nye navn – og igen FVD’s hjemmeside.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Tofte – modtager ikke genvalg, da Åbjerg Vandværk
er lukket
Allan Kirkestrup – modtager genvalg (Vellerup Sommerby)
Bjarne Knudsen – modtager genvalg (Skibby)
Jørgen Lilja – modtager nyvalg (Jørlunde Østre Vandværk)
--- andre ?

Suppleanter:
Steen Nielsen – modtager genvalg (Sønderby)
--- andre ?
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7. Valg af én revisor og en suppleant
På valg er:
Revisor:
Villy Knudsen – modtager genvalg (Jægerspris)
--- andre ?

Suppleanter:
posten er ledig – nogen, der melder sig frivilligt ?
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8. Eventuelt
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