
REFERAT FRA KVE MØDE D. 28. AUGUST 2017 KL. 19.30 PÅ STENLIEN 

 

Deltagere: Formand, Peter Grib, Hove Vandværk 

Kell Stau, Buresø Vandværk  Bo Otterstrøm, Ganløse Vandværk 

Malene Jakobsen, Egedal Kommune Claus Frelling Andersen, Stenløse Vv. 

Eyvind Christensen, Hirsebakken Vandværk Henrik Rasmussen, Stenlien 

Henrik Strøbech, Slagslunde Vandværk Per Knudsen, Slagslunde Vandværk. 

 

 

1. Information om individuelle blødgøringsanlæg v/Best Water Technology. 

Steen Mikkelsen og Jens Navntoft fra BWT præsenterede firmaets 
blødgøringsanlæg beregnet for private husholdninger. Har man ønske om at få 
installeret et blødgøringsanlæg i sit private hjem, henviser BWT til deres 
forhandlere af produktet. Det er disse forhandlere (VVS firmaer), der skal 
kontaktes, hvis man ønsker et anlæg og hvis der skal aftales rabatter ved køb af 
flere anlæg på én gang. 

I øvrigt henvises til deres hjemmeside for yderligere oplysning. bwt.dk  

 

2. Årsplan (med tentative mødedatoer 24. okt., 10. jan., 1. marts og 
respræsentantskabsmøde d. 24. april) samt forslag om årlig fællesspisning 
 
24. oktober med følgende punkter. 
 a) Fællesspisning 
 b) Overholdelse af persondataregler / oplæg fra vandværkdsforeningen 
 c) Optimering af skylleprocesser og skyllevand / HS 
 d) Digitale kort / PK 
 
10. januar med følgende punkter. 
 a) Udbud af analyseopgaven efter fremkomst af ny bekendtgørelse / PEG 
 b) Inspiration til administrations modeller / BO + evt. Microwa 
 c) Beluftning af filtre under filtreringsprocessen / HS 
 d) Behandling af installationsbegæringer / VH 
 e) Fælles indkøbsaftaler – Er der konkrete interesser i KVE / PK 



  1. marts med følgende punkter 

a) Hvordan forbereder vi os på fremtidens udvikling (Novafos og KVE) / 
VH 

b) Ledelsessystemer / BO 
 

3. Information fra bestyrelsen og grundvandspuljen om aktiviteter siden 
repræsentantskabsmødet / Peter Egemose Grib. 

- konstitueringer: 
KVE: formand, Peter Egemose Grib; kasserer, Per Knudsen; referent, 
Vagn Handlos. 
Grundvandspuljen: formand, Vagn Handlos; kasserer, Per Knudsen; 
referent, Peter Egemose Grib. Ulla Jensen og Michaela Eiris har fået 
nye opgaver og derfor skal der findes 2 nye repræsentanter fra 
Novafos. 
   

- aktiviteter i Grundvandspuljen: 

I Hove har man et emne med en tilkastet brønd, hvor der er mistanke 
om vandkvaliteten. Det overvejes om Grundvandspuljen skal gå ind i 
sagen. 

Pt. er der gang i 2 lukninger og der kan være flere på vej. 

 

4. Godtgørelser til bestyrelser / Peter Egemose Grib   
 

Formanden orienterede om muligheden for, som bestyrelsesmedlemmer 
i vandværker, at få udbetalt skattefri godtgørelse, hvis man yder ulønnet 
arbejde eller bistand i en ikke skattepligtig forening. Jf. bekendtgørelsen 
kan godtgørelsen ydes efter nærmere ansatte takster. 

Der henvises til retsinformation og SKAT. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175250 

https://skat.dk/SKAT.aspx?old=1976802 

     
    
     5. Inspiration til god vandværkshjemmeside / Peter Egemose Grib 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175250
https://skat.dk/SKAT.aspx?old=1976802


 Responsivt design. Mange brugere benytter i dag smartphones og 
tablets. Derfor er det vigtigt, at en hjemmesides design egner sig til at blive set på 
andet end en pc-skærm, men  også kan tilpasses smartphones. Det gælder om at 
skabe og indfri forventninger, hvilket kræver, at hjemmesiden vedligeholdes. Sørg 
for oplagte emner og brug skrifttyper og farver,  som er let læselige og 
tilgængelige. 

                     Se vedhæftede vejledning til vandværkets hjemmeside. 

 

6. Bordet rundt og eventuelt. 
 

Afprøvning af brandhaner. Kommunen har en plan for afprøvning af 
brandhaner. Kommunen er ikke bekendt med placeringen af 
brandhanerne, selv om kommunen har ansvaret.  
Beredskabet ved hvor brandhanerne står. Vandværkerne ønsker et 
samarbejde med kommune og beredskab omkring brandhanerne. Hvilke 
brandhaner skal bevares og hvilke kan sløjfes i forbindelse med 
udskiftning af vandledninger? 
Malene Jakobsen henviste til chef for operativt område, Ole Hermansen, 
fra Frederiksborg Brand og Redning. 
Det blev vedtaget at emnet omkring Brandhaner skal på til KVE mødet d. 
1. marts. 

 

                          

   

 

 
 

 

 

 

 

 


