
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 24. april 2018  
Egedal Rådhus 

 
1. Valg af dirigent 

Bo Vesth 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. 
  
En af rammerne omkring fortid og nutid er samvirket med medarbejderne i den 
kommunale forvaltning. Deres faglige støtte er uvurderlig.  
  
Lige dele vemod og glæde ramte os derfor med nyheden om 
personaleudskiftning i kommunen.  
  
Vemod, fordi vi havde fundet en tryg form at samarbejde på.  
  
Glæde. Dels fordi jobskifte og nye udfordringer jo er beviset på, at vi har 
samarbejdet med kompetente ressourcer. Dels fordi Eva og Helene – det delvist 
nye team  - vil drikkevandet det mindst lige så godt. Og kommer med en masse 
ny energi og friske øjne. Vi er meget glade for samarbejdet. Stor ros og tak til jer. 
  
Stor ros og tak også til TMU. Personificeret ved Bo Vesth. For beredvilligt at stille 
lokaler og mødeledelse til rådighed. Og for at fortsætte det gode samarbejde om 
drikkevand og grundvand. 
  
I 2017 har vores område været præget af nye krav på det administrative 
område. 
Persondataforordningen spøger i alle egne af landet. Vi havde et godt kursus 
om de nye regler i oktober. Men det sidste ord er nok ikke sagt i denne sag.  
Det nye ledningsejerregister er også på vej. Vi har for en gangs skyld fået en 
tidsfrist, der kan måles i år. Men der vente en arbejdsopgave i at digitalisere… 

Den nye prøvebekendtgørelse rummer også udfordringer. Dels med 
implementering af nye prøveplaner. Dels med udpegning af faste 
prøvetagningssteder. Og så står vi formentlig tilbage med en ekstra udgift til 
ekstra prøver, fordi prøver i stillestående vand giver et andet resultat end 
prøver i rindende vand. 
  



Vi følger stadig med i BNBO-projektet, og venter lige som de fleste andre på at 
Bjellekær finder sin endelige afklaring. Indtil da, så er vi tilfredse med, at der er 
en fælles forståelse for, at der som minimum må være en klar afvejning mellem 
på den ene side omkostningerne og konsekvenser ved et indgreb og på den 
anden side den reelle, almene værdi ved en udpegning. Udfaldet vil præge alle 
vandværkers fremtid. 
  
Når vi kigger i krystalkuglen, så der også andre områder, der ligger og ulmer. 
  
Først og fremmest så bliver man jo glad for den kommunalpolitiske 
signalgivning fra byrådets strategiseminaret: Egedal kommune skal bevare sit 
åbne, grønne og decentrale udtryk.  
  
Det er jo lige os. Vi er grønne. Vi er decentrale. Vi aktive i lokalsamfundet. Så det 
er en målsætning vi rigtig gerne vil bakke op om. 
  
Vandforsyningen i åbent land er stadig en udfordring. Der er ejendomme, som 
må forvente ikke at kunne indvinde rent vand på et tidspunkt i fremtiden. Vi – 
som vandværker – har ikke økonomisk mulighed for at redde dem. Men det er 
svært at lade stå til, når det er så åbenbart, at borgere uden for vores 
forsyningsområder risikerer at komme i knibe. 
  
Og så er der selvfølgelig de røde brandhaner. Som ingen rigtigt vil kendes ved. 
Det er fint, når de virker. Det er fint, når antallet er passende. Men reelt set, er 
der for mange, og i for dårlig stand. Antallet bør bringes ned. Tilstanden bør 
forbedres. Vi kan kun håbe, at det får en passende økonomisk prioritering i 
beredskabets og kommunens regi. 
  
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. 
  
Vi forbereder en konkurrenceudsættelse af vores aftaler på vandprøver. 
Vi deltager i indsatsplanlægning for Smørum-Ballerup området.  
  
Vi gentager det årlige møde med bespisning og mere frie drøftelser. Næste gang 
forhåbentligt uden en tidsrøvende EU-forordning. 
  



Nye spændende fund i drikkevandsboringer… Det sidste er ikke sagt endnu… 
men desphenyl-chloridazon kom på alles læber (som Danske Vandværker 
skriver) ... og der vil helt sikkert ikke gå længe, før vi skal teste for endnu flere 
stoffer… Det er helt sikkert tryghedsskabende. Godt for vores nattesøvn at tage 
disse prøver frivilligt. Forbrugerne er også glade. 
  
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen med applaus. 
  
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: Kjell Stau og Per Nielsen, begge Buresø 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. 
 
Søsum d. 25. april 2018.   
 
Bo Vest, dirigent 
 
Vagn Handlos, referent 
 


