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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 28. april 2016.  
Ølstykke Rådhus 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Peter Hansen blev forslået og valgt som dirigent og konstaterede herefter, at repræsentantskabet 
var indkaldt iht. vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det fremtidige arbejde. 

 
Temaet for formandens beretning er pr tradition det forgangne år og det fremtidige arbejde. 
 
Men først en observation – og en tak, eller rettere to. 
 
Vi er almene vandværker, som forsøger at løfte en fælles opgave med stor offentlig interesse: Rent 
vand i nødvendige mængder. Men vi arbejder inden for rammerne af et offentligt tilsyn, som også 
har fokus på rent vand i nødvendige mængder. 
 
Vi tilstræber at være faglige, professionelle og metodiske i vores arbejde. Også selv om vi i bund 
og grund er frivillige i fællesskabets tjeneste. 
 
Kommunen sætter i disse år nye standarder for den professionelle sagsbehandling. Det er flot. 
Men vi skal passe på hinanden. For ingen af os har ubegrænset kapacitet. Så blot en stille 
opfordring til eksempelvis at overholde tidsfrister for afleveringer og til fortsat at medvirke til at 
holde processerne enklest mulige. 
 
Først en tak til Mette og Malene. I har en svær opgave, men I balancerer flot mellem vores fælles 
interesse i det gode vand, og den myndighedsopgave, som I også skal varetage.  
 
Og jeg kan ikke lade være med at sammenligne vores samarbejde og stemningen omkring det, 
med det samarbejdsklima, som andre ’aktører’ har skabt på vores område. Jeg kunne nævne 
Ålauget … men gør det ikke.  
 
Til gengæld vil jeg fremhæve Mettes forbilledlige indsats med at afdramatisere 
ansøgningsprocessen ift. indvindingstilladelser. 
 
Som det andet, en STOR tak til Jens Skov på Stenløse VV. Som utrætteligt og med rettidig omhu 
bakker op om KVE og alle vore medlemmer. Det er rigtig nemt, at organisere KVEmøder og meget 
andet, når man har Jens i baghånden. Det er sikkert ikke alle, som ser det, men Jens’ bidrag til 
KVE er helt uvurderligt. 
 
Oven på succesen med selv at lave en uddannelse i vandværksdrift og hygiejne kastede vi os efter 
sommeren over beredskabsområdet. Vi er langt fra i mål, men vi lagde i hvert fald godt fra land 
med to inspirerende oplæg fra hhv. Steen Hertel og Søren Benthin. Og vi kan måske se frem til 
både at spare ressourcer og få en fælles, relevant standard. 
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2015 var også året, hvor vi alle havde glæde af en kommunal tilsynsrunde. Jeg har ikke hørt andet 
end positive tilkendegivelser. Både fordi besøgene blev afviklet på en god måde, og fordi de i bund 
og grund bekræftede det, som vi siger til os selv: At vi godt kan være os selv bekendt. 
 
På sidste KVEmøde havde vi en uformel snak om fremtidens bestyrelse. Den var god. 
Indholdsmæssigt. Men også på grund af formen… Vi skal nemlig ikke altid konkludere noget, når vi 
har et møde punkt. Nogle gange ligger værdien i bare at få ventileret indtryk og synspunkter og få 
sået tanker om fremtiden. 
 
Og vi kommer nok til i de kommende år at holde de løbende debatter om strukturer i 
vandforsyningen ved lige. Og måske også for at ruste os til, at kravene til professionalisme 
risikerer at tiltage i et hidtil uset omfang, som vil udfordre vores nuværende rammer omkring 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Skriftligheden og de mange, lange tekster, som nogle gange skal pløjes igennem er en udfordring 
for mange i den almene verden.  

 På grund af tidsforbruget.  

 Fordi vi går fra at være praktikere til at være teoretikere.  

 Og fordi vi ikke er vænnet til at have skriveborde mellem os og vandhanerne. 
 
Jeg tror, at vores mission nødvendigvis må være at folde fast i det almennyttige princip og den 
lokale forankring, men så i øvrigt være åbne muligheden for at udvikle os derfra. 
 
Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver det med det på 
dagsordenen at udarbejde en plan for det kommende års arbejde. På den ene side, så vil jeg 
nødig foregribe konstitueringen, på den anden side, så vil jeg gerne komme med nogle bud på, 
hvad der bør indgå i det kommende års arbejde. 
 

 Beredskabsplaner  

 Indvindingstilladelser 

 Benchmarking på områder med interesse 

 Og så naturligvis en ny aftale om afregning af målerdata, da Forsyning Egedal har opsagt den 
gældende aftale. 

 
 

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 Vagn Handlos, Henrik Strøbech og Bo Otterstrøm som bestyrelsesmedlemmer. Alle 
blev genvalgt med akklamation. 



 
Valgt som suppleanter blev: Knud Sørensen, Buresø Vandværk og Per Jensen, Veksø Vandværk. 

 
 

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. 
 
Dirigenten afsluttede med at takke forsamling for god ro og orden under mødet og stillede forslag 
om at man ændrede navnet for KVE, således at ordet alment erstatter privat i private vandværker. 
Dette af hensyn til at man ikke rangerer på lige fod med store vandselskaber i f.eks. Frankrig og 
England, der er private virksomheder, der arbejder for bl.a. profit. 

 
Formanden Peter Egemose Grib takkede dirigenten for gennemførelsen af 
repræsentantskabsmødet og den forbilledlige mødeledelse. 
Mødet afsluttedes med at Malene Jakobsen, på vegne af Egedal Kommune bød på smørrebrød. 

 
 
Peter Hansen    Vagn Handlos 
Dirigent     Referent 
 
 
 
 
 
 
 


