I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup
Buresø 10, 3550 Slangerup
CVR 25711378

Tlf. 47330605
tole@private.dk
www.grundvandsamarbejdetslangerup.dk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I GRUNDVANDSPULJEN
Dato:
Klokken:
Sted:
Til stede:

Tirsdag den 3. juni 2020
14:00 – 14:30
Bygaden 13, 3550 Slangerup
Jørlunde Østre Vandværk: Ole Green, Hans Chr. Sørensen.
Jørlunde Bys Vandværk: Ole Hansen.
Slangerup Vandværk: Niels Agelin Petersen
Sundbylille Vandværk: fraværende.
HOFOR: Liselotte Clausen, Inger Mølgaard Andersen.
Mødebilag : Mail af 5/5 og 23/5 2020 med dagsorden og bilagene 2-4:
Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2019.
Bilag 2: Årsregnskab fra PwC for 2019.
Bilag 3: Vedtægter for Slangerup Grundvandssamarbejde af 27.april 2017.
Bilag 4: Godkendt budget/aktiviteter 2020 og forslag til budget/aktiviteter for
2021 og handlingsplan for 2022 – 2024.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Niels Agerlin blev valgt og konstaterede at mødet var indkaldt med det lovlige varsel
på 4 uger. Mødet blev afholdt efter april som følge af Covid-19.
2. Bestyrelsens beretning for 2019.
Ole G gennemgik bestyrelsens beretning, se nedenfor. Denne blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af den af PwC reviderede og godkendte Årsrapport for 2019
Ole fremlagde årsregnskabet, der enstemmigt blev godkendt.
Niels spurgte til regulering af formandens honorar, som han ikke fandt højt. Der er ingen automatisk regulering.
4. Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslår Vandsamarbejdets navn i vedtægterne af den 27. april 2017 (bilag 3) ændret til I/S Slangerup Grundvandssamarbejde følgende steder: Forsiden, §§
1.1 og 1.3 samt bilaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Gennemgang af aktiviteter for 2020.
Der henvises til Beretningen.
6. Godkendelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for 2021 samt driftsbidrag.
Ole fremlagde Bestyrelsens forslag til aktiviteter Bilag 4, herunder at det nuværende
driftsbidrag på 7 øre/m3 indvindingstilladelse bibeholdes uændret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Godkendelse af aktiviteter og handlingsplan for 2022-2024.
Ole gennemgik forslaget, Bilag 4, der blev vedtaget baseret på et driftsbidrag på 7
øre/m3 indvindingstilladelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Ole Green og Ole Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Niels Agelin Petersen fra Slangerup Vandværk blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af intern revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende interne revisor Per Voldby, der blev
valgt.
10. Valg af ekstern revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Slangerup Grundvandsamarbejdets nuværende eksterne revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der
blev valgt.
11. Forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.
12. Eventuelt.
Der var ingen forslag.

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019.
GENERELT.
1. Hovedaktiviteten i 2019 har været arbejdet med og mødeaktiviteter vedr. Rambølls rapport om grundvandskvaliteten i vores indsatsområde. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen drøftede bl.
a. ændringer af antal af bestyrelsesmedlemmer skulle reduceres, idet der nu var og fremover blev færre
vandværker i samarbejdet. Det blev dog aftalt at se tiden an.
2. I en ny miljøgodkendelse for Slangerup Speedwaybane (nye støjgrænser) har HOFOR og Grundvandssamarbejdet henledt kommunes opmærksomhed på, at BNBO for HOFOR lå inden for banens område. Blev
efter en længere telefonisk dialog taget lidt til efterretning og tilføjet i miljøgodkendelsen.
3. MST har udsendt en ny bekendtgørelse 2019 om udpegning af drikkevandsressourcer. Af særlig interesse
for Slangerup Grundvandssamarbejde skal nævnes:
• Delområdet nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) er blevet udvidet i vores geografiske område.
• Indsatsområderne er tilsvarende blevet udvidet.
• BNBO for Jørlunde By Vandværk er blevet kraftigt reduceret og svarer nu til BNBO for Jørlunde Østre
Vandværk. Øvrige BNBO er uændrede.
Kommunen har efter anmodning fra bestyrelsen modtaget MST rapport om beregningen af BNBO for Jørlunde By Vandværk samt anmodet om kommentarer.

Koordineret med HOFOR har vi tilskrevet kommunen og stillet spørgsmål til de valgte værdier for porøsiteten og gradienten, der har stor betydning for størrelsen af BNBO.
Jf. kommunen er GEUS uenig i Miljøstyrelsens valg af beregningsmodel, hvilket kan forsinke de efterfølgende beregninger af øvrige BNBO i kommunen. (MST har i maj 2020 oplyst, at alle BNBO i vores område vil
blive genberegnet).
4. Koordineret med HOFOR har bestyrelsen fremsendt kommentarer til Udkast til ny Planstrategi 2019 –
2023 for kommunen. Det blev foreslået, at der i udkast til Planstrategien efter teksten ”vandboringerne” tilføjes ”og i udpegede indsatsområder”.
Kommentaren blev ikke medtaget.
5. Kommunen er blevet henledt opmærksomheden på risikoen ved anvendelse af PFOA ved brandslukning
med skum i nærheden af boringer foranlediget af en større sag i Sverige og har i oktober 2019 svaret, at
emnet vil indgå i forbindelse med indsatsplanlægningen, hvilket synes sent.
6. Byrådsmedlem Tina Tvind Stauning har på møde i Teknisk Udvalg 2/10 2019 stillet forslag om at kommunen tilmelder sig Giftfri Haver. Forslaget er vedtaget til implementering i primo 2020.
Status for vores vandværker er, at HOFOR og Slangerup Vandværk er tilmeldte og de øvrige vandværker er
blevet opfordret til at gøre det samme.
7. Hovedparten af bestyrelsen har i december 2019 deltaget i et givtigt statusmøde ved HOFOR med de øvrige vandsamarbejder under HOFOR.
8. Slangerup Grundvandssamarbejdes officielle navn I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup er ændret til I/S Slangerup Grundvandssamarbejde med i ikrafttræden den 1. januar 2020. Vores vedtægter skal efterfølgende rettes.
HOVEDAKTIVITETERNE I 2019.
1. Sløjfning af brønde & boringer.
Der er ikke anmeldt nye sløjfninger og dermed ingen sløjfninger i 2019.
2. Risikoanalysen fra Rambøll.
Rambøll A/S blev efter en udbudsfase valgt som det firma, der skulle lave rapporten ”Vurdering af problemstoffer og forslag til indsatser”. Projektets gennemførelse betød afholdelse af en række møder og workshops i årets løb ved Rambøll. Her deltog udover bestyrelsen også Slangerup Vandværk. I projektforløbet
blev det besluttet at udvide opgaven til at stedfæste mulige forureningskilder i gravehuller og ler huller. Jf.
kontrakten gennemgik Rambøll rapporten på årets temadag. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger til indsatser til hvert vandværk, og som udgangspunkt er det en anbefaling til pågældende vandværk
at beslutte om disse anbefalinger skal gennemføres. Rapporten vurderes til at give et godt grundlag for det
fremtidige arbejde med grundvandsbeskyttelsen i vores område. Nu er det op til hvert enkelt vandværk aktivt at følge op på anbefalingerne, idet Grundvandssamarbejdet vil koordinere gennemførelsen af anbefalinger fælles for vandværkerne herunder eventuelt også stå for økonomien.
3. Skovrejsning.
Der er intet nyt vedr. skovrejsningsarealet på 12 ha hørende til Grundvandssamarbejdet.
4. Temamøde på Metalskolen den 31. oktober 2019.
Temaerne var en detaljeret gennemgang Rambølls rapport, Regions Hovedstadens status for indsatser på
jordforureningsområdet samt seneste status vedrørende fund af nye pesticider ved Liselotte Clausen,
HOFOR. Alle vandværkerne bortset fra Sundbylille var repræsenteret på mødet. Kommunen kunne ikke deltage i mødet.
5. Informationskampagner.
Informationskampagne i Slangerup Bio er fortsat som hidtil med et beløb på 2.400 kr.

Vores informationsfolder Du bor på dit drikkevand er i juni blevet omdelt af FK Distribution til alle i området
med postnummer 3550 dvs. også uden for vores geografiske ansvarsområde. Alle har således nu modtaget
vores folder.
6. Økonomi i 2019.
Vores konti i Nordea har vi lukket i juni 2019, og beløbet ca. 1,1 mio. kr. er overført til Arbejdernes Landsbank til vores skovrejsningskonto. Der er i september 2019 overført 1,4 mio. kr. fra skovrejsningskontoen til
vores projektkonto ved NST. Arbejdernes Landsbank har nu i oktober 2019 meddelt, at alle indestående
over 1 mio. kr. pålignes en rente på 0,5 % fra 1. november 2019. Som følge heraf overføres overskydende
beløb - ca. 350.000 kr. - på vores skovrejsningskonto til driftskontoen.
En økonomisk status er et resultat på minus 34.749 kr. samt livkvide midler 2.859.906 kr. heraf beløb til
skovrejsning 2.359.816 kr.
BESTYRELSEN

Slangerup den 9. juni 2020

………………………………………
Hans Chr. Sørensen, referent

……………………………………………..
Niels Agerlin, dirigent

