Ordinært repræsentantskabsmøde i KVE 27. april 2021

Deltagere:
Buresø Vandværk
Ganløse Vandværk A.m.b.a. - 3
Ganløse Bund Vandværk A.m.b.a. 1
Hirsebakken Vandværk
Hove Overdrevs Vandværk A.m.b.a Fuldmagt
Hove Vandværk A.m.b.a 1
Ledøje Vandværk I/S
Foreningen Ny Sperrestrup Vandværk
Nybølle Vandværk I/S fuldmagt
Slagslunde Vandværk 1
Smørumovre Vandværk 1
Stenløse Vandværk A.m.b.a. 1
Veksø Vandværk I/S 1
NOVAFOS
HOFOR 1
Egedal Kommune
Grundvandspuljen 1

1. Valg af dirigent
• Bo Vest blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var korrekt varslet og
dagsordenen var fyldestgørende jf. vedtægterne
2. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det fremtidige arbejde.
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.
Året, som der kan berettes om er kort.
Vi udskød jo repræsentantskabsmøderne, men ramt et kort vindue mellem 1. og 2. bølge i
september, hvor vi lykkedes med at mødes fysisk.

Siden da har vi holdt to digitale møder. I januar 2021. Og i marts 2021.
Så aktiviteten har været lav. Og begrænset til det digitale.
Men jeg vil fremhæve, at vi har kunnet holde os i sporet omkring LER 2.0 udbud, og dermed arbejdet
på at finde en vej frem mod digitalisering af alle ledningsnet og drift de af fremtidige digitale
platforme.
Jeg vil også fremhæve, at vores to digitale møder har haft den effekt, at vi har turdet holde to
digitale repræsentantskabsmøder. Og
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. KL og Danske Vandværker har fundet en fælles forståelse
om, at der ska ske noget fra 2022. Vi har – i fælles forståelse med Helene og Helene – meldt flere
forslag til sløjfninger ind. Vi glæder os til at se det arbejde komme i gang i regi af det kommunale
budget.
Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver det for at udarbejde en
plan for det kommende års arbejde.
Erfaringerne med at mødes på Rytterskolen er positive. Jeg tænker, at det bliver vi ved med.
I bestyrelsen vil vi efter i aften lave et udkast til et årshjul og forelå mødedatoer frem til næste
repræsentantskabsmøde.
En af de ting vi allerede har givet håndslag på, er at vi vil udarbejde et forslag til nyt fællesregulativ.
Flere har allerede ydet bidrag, så jeg tænker at vi ikke er så langt endda fra at kunne fremlægge et
forslag til revideret regulativ.
Der kommer formentlig ny drikkevandsbekendtgørelse i juni. Det plejer at kaste arbejde af sig. Men
så er vi også klar til det.
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen med applaus.
Beretningen taget til efterretning
3. Det af bestyrelsen underskrevne reviderede regnskab for det forløbne år samt status pr.
31.12 forelægges til godkendelse.
• Kasserer 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 gennemgik budgettet, der blev godkendt uden kommentarer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse.
• Peter Egemose og Per Knudsen blev genvalgt for 2 år
• Vagn Handlos og Tommy Paulsen blev valgt som suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
• Der var genvalg af revisor Thomas Petersen og Revisor Robert Smith Sørensen
• Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
• Dirigenten afsluttede mødet med at takke den digitale forsamling for god ro og
orden under mødet.
Egedal, den 27. april 2021
Referent Bo Otterstrøm

