
14 fremmødte, hvoraf 1 var gæst. 
 
Palle S, Stenløse/Stenlien 
Per J, Veksø/Stenlien 
Henrik N og Jane T, HOFOR 
Bo L, Novafos  
Bo O, Per R og Jens S, Ganløse  
Peter LS, Smørumovre 
Tommy P, Buresø 
Helene, Egedal K 
Per K og Henrik S, Slagslunde 
Peter EG, Hove 
 
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 2 ugers varsel, som vedtægterne foreskriver. 
Repræsentantskabsmødet godkendte 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. 
 
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af interessenterne er til stede 
på mødet. 8 ud af 14 vandværker var repræsenteret (idet Stenløse og Veksø i KVE er 
repræsenteret af Stenlien Vandværk). 
 
Dirigenten konstarede, at repræsentantskabet ikke var beslutningsdygtigt ift. at vedtage en 
vedtægtsændring. 
 
2. Styregruppens beretning 
På grund af afbud fra formanden, gjorde Peter med udgangspunkt i Vagns skriftlige 
beretning status over Grundvandspuljens status lige nu. 3 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 2019 i alt 11.000 kr. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Henrik fra Hofor kommenterede, at puljen også har stået bag en kampagne for at reducere 
haveejeres pesticid brug. Puljen har også deltaget i fællesmøde med 6 vandsamarbejder, 



hvor flere var meget inspirerede af vores metode med at tage prøver inden vi lukker 
boringer. 
 
3. Årsregnskab 
Per Knudsen fremlagde årsregnskabet, som revisionen har godkendt uden forbehold. 
 
Driftsregnskabet har et positivt resultat for året 2019. De opsparede midler søges anvendt 
til at øge hovedaktiviteten, lukning af boringer, i 2020 og de kommende år. 
 
Årsregnskabet godkendt med akklamation. 
 
4. Handlingsplan og budget for 2020 
Peter Egemose Grib fremlagde på Vagn Handlos vegne handlingsplanen og forslaget om 
0 øre pr. oppumpet m3 som en del af formandens beretning. 
 
Styregruppen foreslår at sætte driftsbidraget til 0 øre pr. oppumpet m3 med henblik på at 
søge lukning af boringer i 2020. 
 
Per Knudsen redegjorde for budgettets sammensætning, hvor der er budgetteret med ca. 
3 lukninger. 
 
Handlingsplan og budget blev herefter godkendt. Driftbidraget på 0 øre pr m3 blev 
ligeledes godkendt. 
 
7. Forslag fra repræsentanterne 
Der var indkommet forslag om ændrede vedtægter. 
 
Dirigenten motivedere forslaget om vedtægtsændringer, som sigtede på præciseringer 
omkring HOFORs og NOVAFOSs deltagelse. 
 
Repræsentantskabsmødet vedtog i enstemmighed at godkende vedtægtsændringen. 
 
Det fremgår imidlertid af vedtægternes § 7 stk. 11., at repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af interessenterne er til stede på mødet. Alle 
beslutninger træffes i enighed.  
 
Derfor kan vedtægtsændringen ikke anses for vedtaget. 
 
Det blev drøftet, at puljens styregruppe vurderer, om man vil genfremsætte forslaget mhp. 
vedtagelse på et senere repræsentantskabsmøde. 
 
5a. Valg af lokale medlemmer 
På valg var Per Knudsen, som modtog genvalg med akklamation.  
 
5b. Orientering om valg af medlemmer 



HOFOR har udpeget Jane Meller Thomsen og Henrik Nielsen som fortsatte medlemmer. 
NOVAFOS har udpeget Bo Lindhart som fortsat medlem. 
 
Valget blev foretaget efter de gamle vedtægter. 
 
6. Valg af revisor 
Lynge Pedersen & Gøttsche blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Peter Egemose Grib takkede kommunen for værtskab.  
Repræsentantskabsmødet afsluttet 20.30 
 
Peter Egemose Grib / referent og dirigent 
 


