Referat af repræsentantskabsmøde for Grundvandspuljen for Egedal Kommune på
Egedal Rådhus, mandag den 29. april 2019, kl. 19.30

18 fremmødte, hvoraf 3 var gæster.

Vagn H og Klaus FA, Stenløse
Per J, Veksø
Henrik N og Jane T, HOFOR
Bo L, Novafos
Bo O og Peter R, Ganløse
BO C og Peter LS, Smørumovre
Per N og Kjeld K og Tommy P, Buresø
Eva, Helene, Egedal K
Bo V, Egedal TMU
Per K, Slagslunde
Peter EG, Hove

1. Valg af dirigent
Vagn Handlos foreslog Bo Vesth (formand for TMU), som dirigent.

Bo Vesth modtog valg med akklamation og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige indkaldelse.

2. Styregruppens beretning

Vagn gjorde status over Grundvandspuljens oprindelse og status lige nu. 233 anlæg er sløjfet til dato. Selv
om der ikke er fundet pesticider i alle sløjfede boringer, er der fundet pesticider i så mange, at man må
konkludere, at indsatsen har haft en klar grundvandsbeskyttende værdi.

Gummistøvlearbejdet androg i 2018 i alt 18 timer.

Grundvandspuljen modtog i løbet af året henvendelser fra lodsejere, som mente, at boringssløjfninger var
årsag til opstuvning af vand. I begge tilfælde viste det sig, at årsagen var en anden: Rørskader i den nye
vandinstallation, så var ført gennem den gamle oprindelige brønd.

Egedal kommune har ved at trawle i arkiverne fundet ca. 50 ejendomme, som formodes at have
ubenyttede brønde eller brønde uden indvindingstilladelse.

I nogle tilfælde kan det være boringer, som er sløjfet uden at det er blevet registreret. I andre tilfælde vil
det være boringer, som grundvandspuljen kan arbejde med.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Årsregnskab
Per Knudsen fremlagde årsregnskabet, som revisionen har godkendt uden forbehold.

Driftsregnskabet har et positivt resultat for året 2018. De opsparede midler søges anvendt til at øge
hovedaktiviteten, lukning af boringer, i 2019 og de kommende år.

Årsregnskabet godkendt med akklamation.

4. Handlingsplan og budget for 2019
Vagn Handlos fremlagde handlingsplanen og forslaget om 3 øre pr. oppumpet m3 som en del af
formandens beretning.

Styregruppen foreslår at sætte driftsbidraget til 3 øre pr. oppumpet m3 med henblik på at søge lukning af
boringer i 2019.

Per Knudsen redegjorde for budgettets sammensætning, hvor der er budgetteret med ca. 5 lukninger.

5a. Valg af lokale medlemmer
På valg var Peter Egemose Grib og Vagn Handlos, som begge modtog genvalg med akklamation. Derudover
blev Bo Lindhardt valgt som repræsentant for Novafos.

5b. Orientering om HOFORs valg af medlemmer
HOFOR har udpeget Jane Meller Thomsen og Henrik Nielsen som fortsatte medlemmer.

5b. Orientering om HOFORs valg af medlemmer
HOFOR har udpeget Knud Rudolf Hansen og Henrik Nielsen som medlemmer.

6. Valg af revisor
Lynge Pedersen & Gøttsche blev genvalgt.

7. Forslag fra repræsentanterne
Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt
Vagn Handlos takkede kommunen for værtskab og Bo Vesth for kyndig mødeledelse.
Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 20.21.

Peter Egemose Grib / referent
Bo Vesth / Dirigent

