
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 28. april 2014.  
Ølstykke Rådhus 
 
 
1.Valg af dirigent 
 
Formand for Teknik og miljøudvalget i Egedal Kommune Peter Hansen blev forslået og valgt som 
dirigent. Peter Hansen konstaterede at repræsentantskabet var indkaldt iht. vedtægterne. 
 
2.Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det fremtidige arbejde. 

 
KVE arbejdet har i det forgangne år været meget tidskrævende for formanden og den øvrige 
bestyrelse. Forudsætningen for at være aktiv i KVE er jo derudover, at man passer sit eget 
vandværk også. Og på dette område er der også trukket store veksler på deltagernes tid i det 
forgangne år. Den knappe tid og de mange udenoms aktiviteter og krav, der ikke direkte hænger 
sammen med den daglige forsyning er desværre på vej til at blive en unødigt stor udfordring for os 
alle. 
  
I året, som er gået, har vi fået Egedal Forsyning som medlem. Det er vi rigtig glade for.  
  
BNBO har fyldt meget. Nu ligger der en teknisk rapport på området. Det er godt. Men for 
vandværkerne bliver den store udfordring, om det er muligt at sætte økonomi bag de gode 
intentioner. Og her kan jeg godt være bekymret, for rapportens opgørelse af omkostningerne pr. 
kubikmeter indvundet vand skyder, som vi alle ved, meget forkert. Og det skaber måske en 
forventning om, at BNBOerne vil være billige.  
  
Krav til kvalitetsstyring og hygiejnekurser fylder også meget i vores bevidsthed. Ikke mindst fordi 
praktikerne oplever det som en kritik af deres indsats gennem mange år. Vi prøver at stable vore 
egne kurser på benene. Om det lykkes ved jeg ikke. Det kræver tid – og arbejdsro – og det er ikke 
altid det, som vi har mest af.. 
  
Det fleste af vore medlemsværker fejrer i disse år 100 års jubilæer. Det er en god anledning til at 
skue tilbage på sejre og historie. 
  
At have rent vand i hanerne er blevet en selvfølge. Men sådan har det ikke altid været. Når vi er 
sammen i dag, så er det faktisk, fordi det netop IKKE er en selvfølge. Og det er også, fordi borgere 
og bønder på tværs af matrikelskel tog sagen i egen hånd.  
  
Der er grænser for, hvad det offentlige har kunnet og skullet engagere sig i. Selv vigtige problemer 
kan der være grund at til at løse selv og i den mest lokale sammenhæng. Egedal kommune har 
gennem historien været præget af frivillighed og forskellighed. Borgerne i de små byer fandt 
sammen om at skabe rent drikkevand i fællesskab på en måde, som lige præcis passede i deres 
lille by. Det frivillige arbejde omkring vandet er et af de forpligtende fællesskaber, som man fra alle 
sider lægger så meget vægt på.  
  
Grundstenen i frivilligheden er forskelligheden. Der findes mere end én god måde at lave vand på 
og at drive vandværk på. Og det som motiverer det frivillige arbejde er, at man har mulighed for at 
præge den lokale løsning. At man kan skabe et vandværk, som passer til byen. Mange mennesker 
har gennem de sidste 100 år brugt en stor del af deres fritid på – sammen – at få rent vand i vores 
rør. Hvad fik de ud af det? Rent vand, til en pris og på vilkår, som de selv havde aftalt indbyrdes. 
Og de vandt retten til forskellighed og til at være lokal. 
  



Det har taget os 100 år at opbygge vores lokale løsninger. Og jeg håber sådan for os alle, at det 
får lov til at fortsætte. Men jeg kan ikke love det. For vi oplever flere og flere situationer, hvor retten 
til forskellighed betvivles. Og det er rigtig ærgerligt. For hvis retten til at være forskellig og retten til 
at være lokal tages ud af vores vandforsyning, så forsvinder motivet for at arbejde frivilligt med 
vandforsyning. Og så forsvinder grundlaget for at drive vandforsyning som andelsselskab. Og så 
forsvinder forsyningen af rent vand som et 'borgernes projekt'. Og vandet bliver gjort til en 
kommerciel vare. 
  
Husk på, at de private almene vandværker ikke ligger i Klondyke og drives på cowboy-manerer på 
bedste wild west facon. Havde det været tilfældet, så havde vandværksformændene stået som 
eleksirblandere på trækasser og lovprist produktet på en tilfældig flaske. Vandværksformænd er 
ikke eleksirblandere. Vi kan ikke snyde med kvaliteten. Og alligevel beviser vi dagligt kvaliteten af 
vores egen indsats ved at drikke af det vand, som vi har ansvaret for. Tænk over det – mens i 
nyder et glas af det lokale vand…  
  

Man hører nogle gange begrebet ’ingenmandsland’ anvendt i debatten. Det er sådan et sted, hvor 
borgeren er havnet mellem systemer og kasser, og hvor politikken ofte handler om at definere, 
hvilken forvaltning der IKKE har ansvaret for at løse problemet. Sådan et ingenmandsland har 
vandforsyningen også i Egedal kommune. Vi kalder det bare det åbne land. Nu kunne man 
selvfølgelig tro, at det så var borgerne, som havde et problem, som ingen ville løse. Men de har jo 
vand. Nej problemet er, at vandværkerne har et problem, som let bliver overset. Vandværkerne 
brænder for at levere vand - på de vilkår, som medlemmerne bliver enige om. For vandværkerne 
er jo andelsforeninger, som ejes af medlemmerne. Og vi skal passe på medlemmernes penge og 
overholde de beslutninger, som de træffer på generalforsamlingen. Vandværksøkonomi er ikke 
casino-økonomi, og vi kan ikke spille pengene op ved at sætte det hele på rød i forventningen om, 
at en underfinansieret forsyningsledning til et hus langt fra vores naturlige forsyningsområde nok vil 
vække glæde et eller andet sted, eller måske trods alle odds blive til en gevinst for de medlemmer, 
som skal betale regningen for en ledning, de ikke har gavn af. 
   
Vandværker og den kommunale forvaltning imellem har der gennem mange år været nære bånd. 
Vi kommer på besøg hos hinanden, deltager i hinandens liv og vi kærer os om hinandens 
velbefindende. 
 
Det er et godt samarbejde, som er udbytterigt for både vandværkernes medlemmer og for 
kommunens mulighed for at føre en fornuftig politik for forvaltning af vore naturressourcer og tilse, 
at vandværkerne har en god forsyningspolitik. 
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at organiseringen af forvaltningen og de generelle rammer for 
myndighedsudøvelse på vandområdet er i bevægelse i øjeblikket. I disse år er det nok i højere 
grad end tidligere forvaltningen, der føler sig sat til at presse forandringer igennem over for 
vandværkerne, end det er vandværkerne som selv efterspørger forandringer, øget dokumentation 
og mere bureaukrati. Hvis vandværkerne efterspørger noget i disse år, så er det først og fremmest 
arbejdsro og tid til at gennemføre de forandringer, som man allerede har kastet sig over 

 
3. Det af bestyrelsen underskrevne reviderede regnskab for det forløbne år samt status pr. 
31.12. forelægges til godkendelse. 
 
Kassereren Per Knudsen gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer 

 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 



 
5. Fremlæggelse af budget 
 
Per Knudsen fremlagde budgettet, der blev godkendt uden kommentarer 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse. 
 
På valg var Bent Willy Nielsen, Bo Otterstrøm og Vagn Handlos 

 
Ud over personerne på valg var Henrik Strøbech (Slagslunde Vandværk) opstillet. 
Valgets udfald blev at Henrik Strøbech, Bo Otterstrøm og Vagn Handlos blev valgt til bestyrelsen. 
Bent Willy Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleant og på opfordring fra deltagerne blev Ulla 
Boje Jensen, driftschef Egedal Forsyning valgt som personlig suppleant for Vagn Handlos.  

 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
Thomas Pedersen fra Stenløse Vandværk og Robert Schmidt Sørensen fra Slagslunde Vandværk 
blev valgt. Der var ikke kandidater til posten som revisorsuppleant. 

 
8. Eventuelt. 
 
Betaling og forsyning med vand til brandslukning blev rejst som et punkt til diskussion.  
Det blev oplyst, at gældende Fællesregulativ fastslår, at vand til brandslukning leveres uden 
betaling, så hvis dette skal ændres, skal det ske via udformningen af nye regulativer for de 
vandværker, som dette måtte ønskes at berøre. 

 
Dirigenten afsluttede med at takke forsamling for god ro og orden under mødet. 

 
Formanden Peter Egemose Grib takkede dirigenten for at have afsat tid til gennemførsel af 
repræsentantskabsmødet og gennemført det på forbilledlig måde. 

 
 
Peter Hansen   Vagn N. Handlos 
Dirigent    Referent 
 
 
 
 
 
 
 


