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Tilstede: Hove Vandværk, Buresø Vandværk, Slagslunde Vandværk, Smørumovre 
Vandværk, Veksø Vandværk, Ganløse Vandværk, Novafos, Egedal Kommune 
 
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i KVE afholdt torsdag d. 28. april 2022 kl. 
19.30 på Egedal Rådhus. 

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
• Peter Egemose Grib 

 
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.  
•  
• Trods corona, så er det lykkedes os med et relativt normalt årshjul med 

fysiske møder i oktober, januar og marts. 
•  
• Takket være Peter Skrubbeltrang har vi fundet en fin løsning på digitalisering 

og ledningsnet. Brug den nu. 
•  
• Beredskabsplaner og krisehåndtering er kommet op i tiden. Allerede i 

oktober 2021 havde vi et meget heldigt uheld med en væltet tankvogn. Det 
gav syn for sagen ift., at Egedal kommune ikke havde en miljøvagt. Og blev 
også anledning til, at det er der nu. Det er vi glade for. 

•  
• IT sikkerhed har vi også haft på tapetet. Vi har drøftet det, og vi har 

modtaget materiale fra kommunen, CFCS og PET. Alle 
vandværksbestyrelser er meget opmærksomme på det. Tak til Egedal 
kommune for initiativet. 

•  
• 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 har også, som aftalt i januar, kontaktet udvalgsformanden. For der 
mangler at ske noget. Og vi har ikke fået meldinger tilbage. 

•  
• BNBO er oppe i tiden. Og vi har vist alle fået en mail fra en foreninger, der er 

en aflægger af Bæredygtigt landbrug. Vandværksforeningen vil skrive en 
replik til os alle. Kommunen vil sikkert også gå i brechen… 

•  
• 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. 

•  
• Når bestyrelsen mødes første gang efter repræsentantskabsmødet, så bliver 

det for at udarbejde en plan for det kommende års arbejde.  



 
 

• Vi fortsætter med at benytte Rytterskolen som mødested. 
•  
• 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. Og vi er snart 
klar med en revideret version, der kan drøftes med Egedal kommune. 

•  
• Det er forhåbentligt slut med corona. Og dermed er det også mere oplagt at 

invitere eksterne gæster til KVE-møderne. Jeg har en føler ude ift. 
overjordiske rentvandstanke i plast. 

•  
• Vi har tidligere talt om at vi skal overveje et lave en runde med kursus i 

hygiejne og vandværksdrift. Nogle få interesserede har allerede meldt sig, 
men vi skal nok være lidt flere. 

•  
• KTMU holder Temamøde om vand med mere. Bo og jeg har lovet at komme 

med et kort indspark om vandværksdrift i Egedal. 
•  
• Den nuværende vandforsyningsplan er gældende frem til udgangen af 2023, 

hvorefter der skal laves en ny og opdateret plan. Måske bliver KVE 
involveret i det?  

•  
• Der kommer formentlig ny drikkevandsbekendtgørelse i juni. Det plejer at 

kaste arbejde af sig. Men så er vi også klar til det. 
•  
• I forhold til vores medlemsskare, så er Ledøje i sommers overtaget af 

Novafos. Og Nybølle Vandværk også i forhandling om tilsvarende 
overtagelse. Dermed har to af de tre sager om ulovlige dispensationer givet 
af Egedal kommune fundet en afslutning … Og den sidste dispensation er 
foreløbigt landet ved, at den nye drikkevandsbekendtgørelse giver mulighed 
for en såkaldt 2.-gangs-dispensation.  

 
Beretning taget til efterretning og godkendt med applaus. 

 
3. Det af bestyrelsen underskrevne reviderede regnskab for det forløbne år samt 

status pr. 31.12 forelægges til godkendelse. 
 

• Regnskab godkendt 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
(Der er ikke indkommet forslag). 

 
5. Fremlæggelse af budget. 

 
• Budget godkendt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse. 
På ordinært valg er Per Raahauge, Bo Otterstrøm og Peter Lassen 
Skrubbeltrang som bestyrelsesmedlemmer for to år (vedtægternes § 7 stk.1, 
1.pkt.). Der skal efter vedtægterne vælges suppleanter for hver af disse 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
• Genvalg af Per Raahauge, Bo Otterstrøm og Peter Lassen Skrubbeltrang 
 
• Suppleanter: Jens Skov, Henrik Strøbæk og Palle Scledermann 
 
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Thomas Petersen og Robert Smith Sørensen modtager genvalg som 
revisorer. Der er ikke valgt en revisorsuppleant pt. 
 
• Revisorer genvalgt 
 
Per (Veksø) suppleant 

 
8. Eventuelt 

 
 
 
Referat: Bo Otterstrøm, 28/4-2022   Dirigent: Peter Egemose Grib 
 
 


