
Grundvandspuljen for EGEDAL KOMMUNE 

Formanden: Skovvangsvej 31, Søsum, 3670 Veksø Tlf. 47 17 20 84 Mail: 
vagn@handlos.dk 

 
 

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Grundvandspuljen afholdt torsdag 
den 28. april 2022, kl. 19.30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 
Ølstykke. 

Tilstede: 
HOFOR, Novafos, Ganløse Vandværk, Slagslunde Vandværk, Egedal Kommune, 
Stenløse Vandværk, Veksø Vandværk, Hove Vandværk, Buresø Vandværk, 
Smørumovre vandværk 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent: Peter Egemose Grib 

 Lovligt varslet 
2. Styregruppens beretning, v. formand Vagn Handlos. 

 Beretning givet af Peter Egemose Grib 
 Markedspriser for sløjfning af brønde – ok så vi fortsætter med nuværende 

brøndborer, hvis vi ønsker det.  
 Der tages vandprøver i det omfang vi kan, når der sløjfes brønde 
 6 sløjfninger i denne sæson: 

• Der er fundet miljøfremmede stoffer i alle 6, dog kun TFA i den ene 
• Der findes stadig brønde i Egedal der kan/skal sløjfes 

 Vedtægtsændringer er godkendt af alle 
 Ledøje Vandværk er kommet under Novafos 
 Når der sløjfes en brønd, bliver der lavet en skriftlig aftale med brøndejer, 

der bruges en brøndborer med autorisation, prisaftale m.m.. hvis der er 
muligt tages der en vandprøve for fremmede stoffer og analyserne 
indberettes til myndigheder m.m. og brøndejer informeres om dette 
forhold. 

 Sammen med Novafos fokuseres på Ølstykke  
 Der er 2 boringer som skal sløjfes i h.h.v. Søsum og Ledøje. 
 Det er vigtigt, at brøndborer gør et godt stykke arbejde og efterlader stedet 

i god orden. 
 Alle resultater af analyser kan efterfølgende søges i Jupiter-basen. 
 
Beretningen tages til efterretning. 
 



3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab v. 
kasserer Per Knudsen 

 
Godkendt 
 
 

4. Godkendelse af handlingsplan og budget for det indeværende år og 
fastsættelse af årlige bidrag, forslag 4 øre/m3. v. Per Knudsen 
 Ny lov undervejs som kan give tilskud til lukning af boringer og 

brønde. GVP skal være opmærksom på disse støttemuligheder. 
 
Godkendt 
 

5. Valg af styregruppemedlemmer 
 Valg af 2 medlemmer til styregruppen blandt de lokale vandværker 

På valg er Per Knudsen, Slagslunde Vandværker, der er villig til at modtage 
genvalg. 
 
Per Knudsen genvalgt 
 

 Orientering om HOFOR´s og NOVAFOS`s udpegede medlemmer til 
styregruppen 
Novafos Bo 
HOFOR Henrik og Mads 
  

6. Valg af revisor. (Lynge Pedersen og Gøttsche Aps.) 
 
Genvalgt 
 

7. Forslag fra repræsentanterne 
 
Ingen forslag modtaget 
 

8. Eventuelt, fremlæggelse af de nye underskrevne vedtægter 
 
Nye vedtægter ligger på hjemmesiden 

 
 

Referat: Bo Otterstrøm 



 

Dirigent: Peter Egemose Grib 


