
 

 FREDERIKSSUND VANDRÅD 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2019 

Afholdt på Slangerup Vandværk 

Deltagere: Erik Fristrøm, Allan Kirkestrup, Sten Nielsen, Bo Lindhardt, Søren Find 

Andersen 

Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Dagsordenens punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

a: Debat om nødforbindelser 

Oversigt udarbejdet af Bo – præsenteres på G/F-, næste udgave skal vise 

produktions kapaciteten og eller indvindings tilladelsens mængde. 

b: Debat om vandkvaliteten herunder om eventuel lukning af boringer, herunder 

Drikkevandsbekendtgørelsens krav til kvalitet og prøveudtagning. 

Flere stoffer er kommet på drikkevandsbekendtgørelsen. Ministeriet har meddelt at 

kommunen kan påbegynde revurdering af BNBO – vejledning er på vej. Det nye er 

forbud på pesticider i de boringsnære arealer. I løbet af de næste 3 år skal der 

etableres aftale med de berørte landmænd. Aftaler kommunen skal indgå.  

Erstatninger skal udredes af vandværkerne så forbrugerne betaler i sidste ende.   

c: Information om samarbejdet med DN om rent drikkevand. 

Eriks artikel i Amtsavisen medførte at DN formanden indkaldte til et møde. Hvor 

påstand mod påstand om DNs kampagne blev konstateret. Der er ikke etableret 

noget samarbejde med DN, og bestyrelsen har ikke ønske om samarbejde.  

d: Opdatering af vandrådets hjemmeside www.frederikssundvandraad.dk 

Erik har opdateret med seneste bestyrelsesreferat. Samt ny formand i Østby 

Vandværk. 

e: Opdatering af vandrådets liste over vandværker i FRS Kommune. Bilag 

er udsendt til bestyrelsen 

http://www.frederikssundvandraad.dk/


f: Forberedelse af GF 10/4 2019 kl. 1900 hos Novafos, Marbækvej 2 FRS. 

Dirigent ved G/F, vi spørger Hans Christian Sørensen fra Jørlunde Østre vandværk. 

Forslag modtaget fra Kyndby Værkets Vandværk om en fælles hjemmeside for alle 

kommunens vandværker. Det er ikke vandrådets opgave. Vi spørger Danske 

Vandværker og/eller kommunen om de kan tilbyde at oprette og vedligeholde 

hjemmesider. Hvis ikke henvises til kommercielle virksomheder der udfører denne 

opgave mod betaling 

Villy er indstillet på at fortsætte som revisor. Vi spørger om der er suppleant der vil 

stille op.  

Erik har udsendt bestyrelsens beretning til G/F.  

Der bliver indlæg fra Kommunen og Danske Vandværker. 

Vi serverer Kaffe øl og vand: Bo sørger for dette 

Søren køber wiener brød til 30 personer 

Dagsordenens punkt 3: Meddelelser fra Kasseren 

a: Fremlæggelse af årsregnskabet 

Herunder budgetforslag for 2019 med udgangspunkt i de på temamødet 4/10 

fremførte medlemsønsker om hvilke opgaver, der skal dækkes af kontingentet. 

Allan har udsendt regnskabet der gennemgås på G/F ,  kontingentstørrelse 

bibeholdes. 

Dagsordenens punkt 3: Meddelelser fra Sekretæren 

a: rapportering om udsendelser m.v. herunder opdatering af medlemslisten 

medlemslisten er opdateret 

Dagsordenens punkt 5 Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:  

A: Slangerup Vandværk: Erik deltager i grundvandspuljen møde om rapport fra 

Rambøll. Regnskabet ser fornuftigt ud 

B: Vellerup Sommerby Vandværk: Alt går fint fredeligt og fordrageligt. Det overvejes 

at forny de elektriske installationer/tavler, men leverandøren er forsinket. 



C: Skuldelev Vandværk: Forureningen har endnu ikke nået vor boring nr. 4. 

Bonderup er nu fuldt integreret i Skuldelev VV med hensyn til 

overgangsbestemmelser for betaling af fast afgift og a conto opkrævninger. 

D: Sønderby Vandværk Generalforsamling med 50 deltagere gik fint. 

E: Novafos: Pæn koncentration af DMS på Marbæk er under konstant observation. 

Åbent hus på 3 vandværker afholdes fredag 22/3 kl. 1630 

F: Øvrige meddelelser:  

Medlemmernes mulighed for at se bestyrelsesreferater: Flere vandværker 

offentliggør referater renset for personfølsomme oplysninger. Allan er imod at 

offentliggøre afstemninger og beslutninger, da det medfører at medlemmerne 

blander sig i afgørelserne. Det enkelte vandværks bestyrelse kan selv afgøre i hvilket 

omfang man offentliggør interne bestyrelsesdokumenter. Medmindre vedtægterne 

bestemmer andet. 

Dagsordenens punkt 6: Kommende aktiviteter/møder 

a: kl. 1800 møder bestyrelsen til G/F der begynder kl. 1900. 

Dagsordenens punkt7: Fastsættelse af næste møde/møder 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes på G/F 

Dagsordenens punkt 8: Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

Bestyrelsesmødet afsluttet. Referat ved Søren Find Andersen 


