Grundvandspuljen for EGEDAL KOMMUNE
Formanden: Skovvangsvej 31, Søsum, 3670 Veksø Tlf. 47 17 20 84 Mail: vagn@handlos.dk

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Grundvandspuljen d. 25.
april 2016 på Egedal Rådhus.
1. Valg af dirigent
Peter Hansen modtog valg med akklamation og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige
indkaldelse.
2. Styregruppens beretning
Vagn Handlos aflagde beretning på vegne af styregruppen.
Der er ikke afholdt styregruppemøder i det forløbne år, idet kommunikationen primært er foregået
pr. mail.
Hovedaktiviteten var igen i 2015 lukning af boringer og brønde. Og det er gået som planlagt og
forventet.
Første halvdel af året gik som planlagt med forberedelse af 15 lukninger af boringer af brønde med
henblik på at kontakte berørte lodsejere og derpå at få tilbud på arbejdet. Sløjfningerne blev udført
efter indhentning af bud fra to firmaer, Hasbo og Bøgekær. Vi valgte Bøgekær, som ny
entreprenør, da de var 18% billigere end Hasbo. Kvaliteten var fuldt så god, som vi forventede.
Vi har planlagt en runde mere i 2016, hvorfor vi har foreslået at opkræve 3 øre pr. oppumpet m3 i
år. Det vil række sammen med kassebeholdningen til aktiviteterne i 2016.
Vagn Handlos gennemgik Grundvandspuljens virke siden 2001. I alt er lukket ca. 200 boringer. Der
er påvist pesticider i ca. 40 % af de boringer, som vi har kunnet tage vandprøver fra
En ny rolle i puljens fremtidige virke bliver, at få fulgt op på de boringer, som er registreret ,men
som vi ikke har kunnet finde. Målet er enten få konstateret, at de er lukket. Eller få konstateret,
hvad der i øvrigt kan identificeres omkring dem.
På vores liste over kendte ubenyttede boringer og brønde, som bør lukkes, står der nu ca. 15
tilbage.
Vagn Handlos motiverede med støtte fra HOFOR, at der alligevel skal ske en indbetaling til puljen.
Dels for at være åben for nye opdagelser, dels for evt. at vende indsatsen mod udfasede
sprøjtepladser.
Styregruppen vil derfor bede alle om at være opmærksom på mulige, i dag ukendte kandidater til
lukning.
Samarbejdet med Egedal Kommunes forvaltning er igen i 2015 gået forbilledligt.

Den lokale dagspresse, Lokalavisen, har igen været kontaktet med henblik på en omtale af puljens
aktiviteter og dermed indrapportering af ubenyttede boringer og brønde. Det resulterede i at vi har
haft en annonce i avisen, med tilbud om lukning af boringer og brønde. To nye henvendelser er
derfor modtaget.
Styregruppen takker Niels Dausell for veludført arbejde og håber at arbejdet i år og næste år vil gå
uden problemer.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Årsregnskab
Per Knudsen fremlagde årsregnskabet, som revisionen har godkendt uden forbehold. Resultatet
for året, som er negativt, har den positive konsekvens, at vi har nedbragt egenkapitalen til et
niveau, som passer rimeligt med det forventede, fremtidige aktivitetsniveau.
Regnskabet blev godkendt.
4. Handlingsplan og budget for 2016
Per Knudsen fremlagde budgettet.
Styregruppen foreslår at reducere driftsbidraget til 3 øre pr. oppumpet m3 med henblik på at søge
lukning af op til 15 boringer i 2016 samt sætte gang i nye aktiviteter.
Per Knudsen orienterede om, at budgettet var fastsat på baggrund af 10 lukninger, men med de
senest tilkomne boringer kan der forventes op til 15 lukninger. Så alt i alt en sund økonomisk
situation.
Budgettet og det foreslåede bidrag på 3 øre pr. oppumpet m3 blev godkendt.
5a. Valg af to lokale medlemmer
På valg var Per Knudsen og Ulla Boje Jensen, som begge modtog genvalg med akklamation.
5b. Orientering om HOFORs valg af medlemmer
HOFOR har udpeget Knud Rudolf Hansen og Henrik Nielsen som medlemmer.
6. Valg af revisor
Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med nuværende revisor.
7. Forslag fra repræsentanterne
Der var ikke indkommet forslag.
Vagn Handlos orienterede om, at styregruppen har overvejelser om at kigge på indsatser mod
mulige punktkilder, med udgangspunkt i de erfaringer der er opnået gennem påvisning af
plentebeskyttelsesmidler i de lukkede boringer og brønde.

Repræsentantskabet bekræftede denne prioritering.
8. Eventuelt
Henrik Nielsen, HOFOR, orienterede om indsatsen fra Skovbo-vandværkerne mod punktkilde
forureninger vedr. pesticidanvendelser i f.eks. landbruget.
Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 20.28.
18 deltagende, heraf 2 som gæster.
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