
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FREDERIKSSUND VANDRÅD 

12.december 2018 på Slangerup Vandværk 

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

 

Punkt 1. Dagsorden godkendt 

 Punkt 2 B:  Referat fra temamødet 4/10 på Femhøj 

Resultat af spørgeskema undersøgelse. Erik har udarbejdet en oversigt. 

Vandværkerne vil gerne have mere rådgivning og hjælp fra Vandrådet. 

Vandrådet kan hjælpe med en proces for lukning af boringer, men selve lukningen er det bedst at et 

Brøndborerfirma rådgiver-   Det er måske mere hjælp til lukning af enkelt ind vindere man efterspørger. 

Hjælp til udarbejdelse af takstblade er et andet ønske 

Nødforsyninger og grundvandsbeskyttelse er andre emner- 

Hvordan kan vandrådet hjælpe med at besvare vandværkernes spørgsmål: 

Der var enighed om at vi på temamøder og generalforsamlingen får eksperter til at give en orientering om 

de ønskede emner. 

Vi besluttede at udarbejde en oversigt over hvilke nødforbindelser der findes og hvilke der mangler 

Hvert vandværk skal så fremsende oplysninger om de nødforbindelser de har- Herefter vil Bo udarbejde et 

kort med overslag over omkostninger ved etableringen 

2 B: møder 27/10 og 6/11 Grønt forum Ny ledelse valgt. 

Vandrådet er repræsenteret i grønt forum ved Erik Fristrøm 

2D Temamøde i Slangerup Grundvandssamarbejde. Orientering om erstatningskrav til lodsejere for BNBO 

Kommunen orienterede om pesticider og træ beskyttelses midlers mulige forurening til klimarådet. 

2F Repræsentant i Klimarådet fra Vandrådet er Erik Fristrøm 

2E: Vandrådes høringssvar. Erik har sendt dette til Klimarådet i Fr. Sund Kommune 

2G Debat om vandkvalitet udeladt 

2H: Samarbejde med DN om rent drikkevand. 

Vandrådet ser ingen nytte i at samarbejde med DN da vi alene kan arbejde efter de regler og love 

Miljøministeriet udarbejder og Kommunen kontrollerer. Erik svarer Ole Green. 

2I Besættelse af den ledige plads i vandrådets bestyrelse 

Erik spørger Skibbys formand 

2J Opdatering af vandrådets hjemmeside Foretages af Erik inklusive referater fra bestyrelsesmøde 



3 Meddelelse fra kassereren 

Regnskabsåret 2018 pr dags dato. Ingen restancer kassebeholdning 6518- Kr.- 

Minus få omkostninger i december. 

Bestyrelsesmedlemmer der ønsker km godtgørelse skal sende opgørelse til Allan. 

Kontingent 2019 uændret. Hvis der på GF vedtages udgiftskrævende forslag, vil dette blive opkrævet 

separat. 

Erik re vurderer listen og udsender til hele bestyrelsen. 

4. Meddelelse fra sekretæren 

Erik opdaterer medlemslisten og udsender til hele bestyrelsen 

Erik supplerer medlemslisten med mailadresser på drifts ansvarlige 

5 Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

a): Slangerup Vandværk Analyser viser DMS i vandet dog små værdier under grænseværdierne. 

I februar tages nye analyser fra boringerne. 

b) Vellerup Sommerby Vandværk 

 bygger et SRO anlæg i øjeblikket ellers kører alt ufejlbarligt. 

c) Skuldelev Vandværk 

Boring 4 monitoreres fortsat for forurening fra gammel fabrik, men der er endnu ikke fundet forurening. 

d)  Sønderby Vandværk alt fungerer  

e) Novafos Marbæk vandværk forureningen findes fortsat, der søges dispensation for at levere vand med 

højere indhold af pesticider end grænseværdierne tillader.  På sigt kan der blive tale om, at der skal søges 

efter nye kildepladser.- 

6 og 7 Kommende aktiviteter / Møder  

Næste B møde 13/2 afholdes på Slangerup Vandværk. Kl. 1700 

Forberedelse til GF B møde 20/3 hos Slangerup Vandværk kl 1700 

10/4 GF hos Novafos i Frederikssund kl.1900 

8 Eventuelt 

Søren foreslog at vi på længere sigt overvejr et differentielret kontingent baseret på størrelsen af 

Vandværkernes indvindings tilladelser. 

Det blev diskuteret om Vandværkerne er bedst tjent med at eje de grundstykker boringerne ligger på eller 

om en deklaration om anvendelse af anden ejers grund til vandboring er at foretrække. 

Referat: Søren Find Andersen 

 


