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Til 
Interessenterne i Slangerup Grundvandssamarbejde.      20. august 2022 
 
 
Emne:  Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 14:30. 
 
Sted:  Slangerup Gamle Rådhus, Kongensgade, 3550. 
Til stede: Jørlunde Østre Vandværk: Ole Green, Hans Chr. Sørensen, Jørgen Lilja, Jens Jensen. 

Jørlunde Bys Vandværk: Ole Hansen. 
Slangerup Vandværk: Max Christensen. 
Sundbylille Vandværk: fraværende. 
HOFOR: Helle Ugilt Sø, Inger Mølgaard Andersen, Anne Scherfig Kruse.  

 
Mødebilag: Mail af 24/3 og 20/4 2022 med dagsorden og bilagene 1-3: 
  Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2021. 

Bilag 2: Årsrapport fra PwC for 2021.  
 Bilag 3: Godkendt budget/aktiviteter for 2022 og forslag til budget/aktiviteter for 2023 

og handlingsplan for 2024 - 2026. 
 
 
DAGSORDEN og REFERAT: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 Hans blev vagt og konstaterede, at mødet var indkaldt med det lovlige varsel på 4 uger, samt at 

dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning for 2021. 
 Ole G gennemgik bestyrelsens beretning, der var udsendt forud som bilag 1.  

Beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Godkendelse af den af PwC reviderede og godkendte Årsrapport for 2021. 
 Ole G gennemgik årsregnskabet, udsendt som bilag 2. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Status for og gennemgang af aktiviteter for 2022. 
 Ole G gennemgik aktivitetsoversigten, udsendt som bilag 3.  
 
5. Forslag til vedtægtsændringer i § 1.3. som følge af ændring af adressen for interessent-

skabet. 
Interessentskabets adresse ændres til c/o Hans Chr. Sørensen, Buresø 4, 3550 Slangerup. 

 
6. Godkendelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for 2023 samt driftsbidrag. 

Ole G gennemgik budgettets poster, jf. bilag 3. 
Bestyrelsen foreslår herunder, at det nuværende driftsbidrag på 7 øre/m3 indvindingstilladelse 
bibeholdes. 
Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

 
7. Godkendelse af aktiviteter og handlingsplan for 2024-2026. 

Ole G gennemgik budgettets poster, jf. bilag 3. Bestyrelsen vil se på behovet for de enkelte op-
gaver hen gennem året. 



 

 

Budgettet blev godkendt enstemmigt. 
 
 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Bestyrelsesmedlem Ole Hansen er på valg i 2022 og er villig til genvalg. Han blev genvalgt. 
Ole Green er fraflyttet kommunen og kan ikke genvælges. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås 
Max Christensen fra Slangerup Vandværk. Han blev valgt. 
Der var ingen forslag til suppleanter. 

 
9. Valg af intern og ekstern revisor. 

Jens Kraul fra Jørlunde Østre Vandværk blev genvalgt som intern revisor. 
Den eksterne revisor PwC ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har fra regnskabsåret 2022 indgået 
en foreløbig aftale med revisionsfirmaet Deloitte, som også er revisionsfirma for Slangerup 
Vandværk. Deloitte blev valgt som Grundvandssamarbejdets revisionsfirma. 

 
10. Forslag fra repræsentanter. 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 
 
11. Eventuelt.  
 Anne berettede om HOFOR’s foranalyse af en placering uden for den nuværende placering af 

vandværket nord for Slangerup. Værket ventes sat i drift i 2028. 
 Alle udtrykte stor tak til Ole Green for hans store arbejde som formand. 
 
Forud for generalforsamlingen havde repræsentanter fra kommunen (Louise og Tobias) berettet 

om det igangværende arbejde med BNBO. Risikovurderinger forventes udgivet til maj og prin-
cipbeslutning forventes behandlet i Byrådet i juni.  

Indsatsplanen sendes i en 12 ugers høring, udkast forventes sidst på året. 
Kommunen er relativt hårdt ramt af forurening i grundvandet, idet kun 12 vandværker er helt fri for 

pesticidrester. Der er indtil dato ikke fundet PFAS forurening i Kommunen. 
 

Slangerup den 20. august 2022 
 
 
 

……………………………. 
Hans Chr. Sørensen 
Referent og Dirigent 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


