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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag d. 25. april 2017 på 

Egedal Rådhus 

Deltagere: 17 fremmødte, hvoraf 4 var gæster. 
 
1. Valg af dirigent 
Vagn Handlos foreslog Peter Hansen (formand for TMU), som dirigent.  
 
Peter Hansen modtog valg med akklamation og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige 
indkaldelse. 
 
2. Styregruppens beretning 
Vagn Handlos aflagde beretning på vegne af styregruppen. 
 
Grundlaget for puljens arbejde er en deltagerkreds med 16 almene vandværker, 3 
forsyningsselskaber (heraf 2 med sæde uden for kommunen). 
 
En ambition om nærhed med lavest mulige administrative indsats og med udgangspunkt i det 
gode samarbejde med den kommunale myndighed. 
 
2016 en milepæl fordi vi var nået til bunden af vores liste med kendte boringer og brønde, som er 
egnet til sløjfning. 
 
I ca. 80 ud af 130 boringer og brønde, hvor en vandprøve har kunnet udtages, har vi kunnet påvise 
pesticider. 
 
I 2016 endte vi med 2016 lukninger med en gennemsnitsomkostning på ca. 12.400 kr. 
 
Lige nu har vi ca. 6 boringer på listen for indsatsen i 2017.  
 
Beretningen blev godkendt med applaus og buk. 
 
3. Årsregnskab 
Per Knudsen fremlagde det underskrevne årsregnskab, som revisionen har godkendt uden 
forbehold. 
 
Driftsregnskabet har et negativt resultat for året 2016, som er planlagt, da opsparede midler, som 
er overført fra tidligere år, er søgt anvendt til at øge hovedaktiviteten, lukning af boringer. 
 
Egenkapitalen er reduceret i overensstemmelse hermed, og udgør dermed ultimo ca. 245.000 kr. 
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Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 

4. Handlingsplan og budget for 2017 

Vagn Handlos fremlagde handlingsplanen og forslaget om 3 øre pr. oppumpet m3. 

 

Styregruppen foreslår at vedtage driftsbidraget til 3 øre pr. oppumpet m3 med henblik på at søge 

lukning af op til 7 boringer i 2017 samt udtagning af vandprøver på et antal ibrugværende boringer 

mhp. monitering (op til 25). Derudover har en enkelt lodsejer reklameret over følgerne af en 

allerede foretaget lukning. Styregruppen vil også forsøge at indlede en opsporing af pladser, 

lokationer (hot spots), hvor der er arbejdet med lovlig opblanding af bekæmpelsesmidler. 

 

Forslaget om 3 øre pr m3 og det fremlagte budget blev godkendt. 

 

5a. Valg af lokale medlemmer 

På valg var Peter Egemose Grib og Vagn Handlos, som begge modtog genvalg med akklamation. 

 

Ulla Boje Jensen var ikke på valg, men ønskede at nedlægge sit mandat. Som nyt medlem for 1 år 

blev Michaela Bloch Eiris (Ballerup Forsyning) valgt med akklamation. 

 

5b. Orientering om HOFORs valg af medlemmer 

HOFOR har udpeget Knud Rudolf Hansen og Henrik Nielsen som fortsatte medlemmer.  

 

6. Valg af revisor 

Lynge Pedersen & Gøttsche blev genvalgt. 

 

7. Forslag fra repræsentanterne 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Eventuelt 

Vagn Handlos takkede Ulla Boje for sin indsats gennem flere år i styregruppen. 

 

Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 20.10. 

 

Peter Egemose Grib / referent 

Peter Hansen / Dirigent 


