Kontaktudvalget for private Vandværker i EGEDAL KOMMUNE
Formanden: Hove Gadekærsvej 2, 2765 Smørum, Tlf. 61 62 41 19 Mail pegrib@hotmail.com

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE mandag d. 29. april 2019
Kl. 19.30 på Egedal Rådhus.
Deltagere:
Vagn N. Handlos (referent) og Klaus F. Andersen, Stenløse
Per Jensen, Veksø
Henrik Nielsen og Jane M. Thomsen, HOFOR
Bo Lindhardt, Novafos
Bo Otterstrøm og Peter Raahauge, Ganløse
BO C og Peter L. Skrubeltrang, Smørumovre
Per Nielsen, Kjeld Stau og Tommy Poulsen, Buresø
Eva Birch Karlsen og Helene Nørgaard Bachmann, Egedal K
Bo Vest, Egedal TMU
Per Knudsen, Slagslunde
Peter E. Grib, Hove (Formand)

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.
I en uge, hvor vandkvalitet – men forhåbentlig ikke chlorothalonil-amidsulfonsyre – har været på alles læber,
så kan det virke lidt akavet at starte med et kig til tilbage på 2018. Men jeg prøver alligevel. Så kan vi kigge
frem til sidst og helt sikkert få en videre drøftelse, der også gerne må fortsætte under dagsordenens sidste
punkt (Eventuelt).

Vi skal senere i dag vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Vagn Handlos og Henrik Strøbech har begge
meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen for KVE. Jeg vil gerne på egne og medlemmernes vegne
sige tak til begge for de mange timers indsats i vandets tjeneste og overrække jer begge en beskeden ting.
Efter at have nærstuderet vandets kredsløb kan jeg forsikre om, at stort set hele indholdet på et tidspunkt
har været vand…

En af grundforudsætningerne for at kunne arbejde med vandområdet er samvirket med medarbejderne i den
kommunale forvaltning. Den faglige støtte er uvurderlig. Både på det faglige plan. Men også fordi det netop
er støttende. Stor tak herfra.

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 2018 blev jo et år i vandprøvernes tegn. I takt med at miljøministeriet indhentede – eller prøvede at
indhente – fortidens synder, så nåede vi sådan set at have 3 forskellige gældende
drikkevandsbekendtgørelser i et og samme år. Det er ret forbløffende.

Som vandværker vil vi jo grundlæggende gerne dokumentere kvaliteten af vores drikkevand. Det medfører
øgede omkostninger, som vi kan vælte over på forbrugerne. Men de seneste begivenheder lader vist ingen i
tvivl om, at forbrugerne gerne vil betale mere for vandet, hvis det medfører større tryghed og
kvalitetssikkerhed.

Vi venter stadig på de sidste ord i BNBO-projektet ved Bjellekær. Vi er tilfredse med, at vi og kommunen har
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.
Vi har også set ministerens hyrdebrev til kommunerne om BNBO indsatsen. Det er dejligt at blive mindet om,
at kommunerne og landbruget nu har tre år til sammen med landbruget at finde lokale løsninger til at stoppe
brugen af pesticider i BNBO. Ellers kommer der et generelt forbud mod sprøjtning.

Måske var det meget rimeligt, at vandværkerne også kommer med til højbords, hvis der tages initiativer på
vores vegne, inden de 3 år løber ud. For igen. De udgifter, som vandværkerne skal afholde til BNBO, ender
hos forbrugerne…

Kigger vi frem, så har vandprøverne taget dagsordenen. Dem og prøvehyppighederne kommer vi til at tale
videre om. Vi har slet ikke fået bragt mulighederne for at ændre prøvefrekvenser pba risikovurdering bragt i
spil endnu. Spørgsmålet er, om nogen tør røre ved det lige nu …

Vi har også udsigt til et nyt Ledningsejerregister som en del af den fagre nye, digitale verden. I modsætning
til BNBO kan man være bekymret for, at 3 år går rigtigt hurtigt her …

Erfaringerne fra sidste uges begivenheder er i øvrigt, at vi gjorde ret, da vi i KVE for snart mange år siden
begyndte at tale om SMS-kæder og hjemmesider, som nødvendige kommunikationsværktøjer. Når de
seneste dønninger har lagt sig, taler meget for, at vi skal prøve at kigge på det og beredskabselementet
igen.

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.

Der er andre en præstens køer, der er røde, sagde min mor. Det var aldrig helt klart, hvad hun mente. Der er
også andre haner end brandvæsenets, som er røde … Nemlig alle de brandhaner, som stadig er
kommunens ejendom. Reelt set, er der for mange af dem. Og vi er vist alle enige om, at de er i for dårlig
stand. Risikoen for forureningssager vokser. Vi har ikke brug for flere sager om vandet i Egedal lige nu. Vi
kan kun håbe, at brandhaner snart får en passende konomisk prioritering i kommunens regi. Så vi kan få
sløjfet flere, inden det går galt.
Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver det for at udarbejde en plan for
det kommende års arbejde. Uden at ville foregribe noget, så vil derfor blot nævne tre hovedoverskrifter:
•
•
•

Vandprøveområdet
Kommunikation med forbrugere via SMS og hjemmeside
BNBO og brug af pesticider

Jeg tænker også, at vi gentager det årlige møde med bespisning og mere frie drøftelser.
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 ordinært valg var Peter Egemose Grib og Per Knudsen. Begge blev genvalgt for 2 år med akklamation.
Valgt som suppleanter for disse var: Jens Skov, Ganløse Vandværk og Søren Benthien, Veksø Vandværk.
Begge blev genvalgt med akklamation.
Vagn Handlos og Henrik Strøbech har begge meddelt, at de fratræder som bestyrelsesmedlemmer.
Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes for et år Per Raahauge, Ganløse, og Peter Lassen
Skrubeltrang, Smørumovre.
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.

Formanden takkede Henrik Strøbech og Vagn Handlos for den store og vigtige indsats for vandforsyningen i
vores værker og KVE. Tak til Helene og Eva, begge fra Egedal Kommune, for indsatsen i det forløbne år og
tak til Bo Vest for invitationen til at holde mødet på vores smukke Rådhus.
Dirigenten afsluttede med at takke forsamling for god ro og orden under mødet.
Søsum d. 15. maj 2019.

Bo Vest, dirigent

Vagn Handlos, referent, Søsum d. 15. maj 2019.

