Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 8. september 2020
Egedal Rådhus
1. Valg af dirigent
Peter Egemose Grib blev valgt som dirigent.
Dirigenten modtog valg og forklarede, at covid19 situationen og forsamlingsforbud havde
medført en udskydelse af repræsentantskabsmødet. Det udskudte møde blev herefter indkaldt
med det 6 ugers varsel, som vedtægterne foreskriver.
Repræsentantskabsmødet godkendte herefter indkaldelsen.
Dirigenten henstillede til, at repræsentantskabsmødet blev afviklet under hensyntagen til, at
mange var forsamlede, og bad om tilgivelse for det meget simple traktement. Sidstnævnte af
hensyn til at mødet blev afviklet på passende koncentreret vis.
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.
Vi lagde godt fra land i eftersommeren med Peters indsats for at vi kunne få gang i vores
digitale kortlægning. Den skal vi have genoplivet. For så kom corona.
I 2018 var jo året hvor vi sådan set at have 3 forskellige gældende
drikkevandsbekendtgørelser i et og samme år. Det var ret forbløffende. Og lige så
forbløffende, at vi så også havde to forskellige i 2019. Men så kom corona. Så indtil videre
ingen ændringer i 2020.
Vi fik – takket være Pers og Pers tålmodige indsats – taget hul på en opdateret hjemmeside.
Det er godt, for så kan vores andelshavere se, at vi mødes og arbejder. Når der ikke er
corona…
Corona, har været en lammer for de fleste af os. Vi har selvfølgelig hygiejnecertifikater alle
sammen. Så den med spritten, havde vi vist bedre styr på end de fleste. Men det har
forhindret mange i at mødes og i at holde generalforsamlinger.
I dag mødes vi kort og med afstand. Så vi ikke risikerer at smitte hinanden og lave benspænd
for den daglige drift og beredskabskapacitet.
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.
Brandhanerne, er kommunens ejendom. Der er for mange, som ikke skal bruges, og som
forfalder. 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 økonomisk prioritering i
kommunens regi. Så vi kan få sløjfet flere, inden det går galt. KL og Danske Vandværker har
fundet en fælles forståelse om, at der ska ske noget fra 2022. Udfordringen kan være, om det
rækker til mere end årlige gennemskylninger med års mellemrum… Der mangler penge til
lukninger, og hanerne er i Egedal et kommunalt ansvar.
Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver det for at
udarbejde en plan for det kommende års arbejde. Det bliver en kort plan, for 2020 er næsten
gået.

Men digitalisering af kort er helt sikkert vigtigt. Og det er digitalisering i det hele taget.
Kontakten mellem forbruger og vandværk er vigtig. Det er i princippet et lovkrav, at alle
vandværker har en hjemmeside med mindste indhold.
Vi har også – takket være Bo i Ganløse – også noget spændende materiale omkring
beredskabsplaner at kigge på. Det er en måde at opbygge kompetencer på.
Kompetenceopbygning er et af de steder, hvor KVE kan styrke os alle. Både gennem
uddannelse og oplæg, men også ved at være dér, hvor vi udveksler erfaringer og spørgsmål
med hinanden.
Erfaringerne med at mødes på Rytterskolen er positive. Jeg tænker, at det bliver vi ved med.
Jeg tænker også, at vi gentager det årlige møde med bespisning og mere frie drøftelser. Men
det skal jo ind i et coronaformat. Måske kan vi mødes på den måde i januar…
I bestyrelsen vil vi efter i aften lave et udkast til et halvt årshjul og forelå mødedatoer frem til
næste repræsentantskabsmøde.
Baseret på mit indtryk fra repræsentantskabsmødet i Danske Vandværker region Øst er jeg
nødt til at sige, at man kaster mange ressourcer i professionalisering
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 Per Raahauge, Peter Lassen Skrubbeltrang og Bo Otterstrøm. Alle blev
genvalgt for 2 år med akklamation.
Jens Skov, Ganløse Vandværk og Per Jensen, Veksø Vandværk blev valgt som suppleanter.
Det var ikke muligt at vælge yderligere suppleanter på grund af fremmødet.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Thomas Pedersen fra Stenløse Vandværk og Robert Schmidt Sørensen fra Slagslunde
Vandværk blev valgt.
Det var ikke muligt at vælge en revisorsuppleant blandt de fremmødte.
8. Eventuelt.
Dirigenten afsluttede med at takke forsamling for god ro og orden under mødet.
Egedal d. 8. september 2020.
Peter Egemose Grib Dirigent & Referent

