
2019.09.06 / Temamøde 2019.10.22 
 

FREDERIKSSUND VANDRÅD 

Invitation  
    Til vandværker i Frederikssund Vandråd. 

TEMAMØDE 
tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18 

Mødet afholdes på FEMHØJ, der ligger ca. 700 mtr. fra Gerlev Kro. 
Adressen er Femhøj, Hasselhøjvej 1, Gerlev, 3630 Jægerspris. 

 
Dette efterårsmøde vil komme til at handle om de meget aktuelle ting, som bliver en del af 
vandværkernes dagligdag. 

Bestyrelsen har forberedt nogle indlæg, der i høj grad i den kommende fremtid vil komme 
til påvirke den daglige drift for de lokale vandværker.  
 
Program: 
kl. 18:00 Velkomst ved formand Erik Fristrøm.    

Præsentation af vandrådets bestyrelse og sammensætning af opgaver på 
baggrund af temamødet i 2018. 

kl. 18:10 Etablering af ring/nødforbindelse mellem vandværkerne  
ved Bo Lindhardt, ”Novafos” og Søren Find Andersen, ”Skuldelev Vandværk”. 

kl. 18:25 Indlæg fra Tina Stauning fra ”Frederikssund Kommune” om de kommunale 
planer for at sikre drikkevandet. 

kl. 18:40 Indlæg fra Louise Petersen fra ”Frederikssund Kommune” om de nye regler 
for grundvandsbeskyttelsen – herunder hovedpunkterne i Miljøstyrelsens 
Pesticidstrategi 2017-2021. 

kl. 18:55 Nye lovgivning for indberetninger til LER senest år 2022 og ny GPS-opmåling 
via tablet. Teori ved Hans Benn, ”Geograf” og praksis ved Max M. Christensen 
”Slangerup Vandværk”. 

kl. 19:15 Indlæg om overvågning af vandboringer ved Kristian Bruun Petersen fra 
firmaet ”Petersen-Bach A/S”. 

kl. 19:30  Forventet afslutning, hvor bestyrelsen sammen med sponsorerne vil være 
vært ved en efterfølgende spisning, der traditionelt består af stegt flæsk og 
persillesovs samt 1 øl.  

  
Af hensyn til det praktiske, skal vi bede om tilmelding med antal deltagere, senest 

onsdag den 9. oktober 2019 til vandrådets formand Erik Fristrøm erik@fristrom.dk  

Der gøres opmærksom på, at kun 2 personer pr. vandværk er dækket af vandrådet 
og sponsorer – resten af deltagerne må dække deres udgifter via egenbetaling. 
Beløbet bedes indsat på vandrådets bankkonto: 4440 4440652565  
Det kan oplyses, at kuvertprisen til restauranten er aftalt til kr. 240,- 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen, Frederikssund Vandråd  

6. september 2019 

2019 
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