
Bestyrelses-beretning, 1st kvartal 2012. 

 

 

 

Der hersker almindelig travlhed på vandværket med de mange gøremål der ligger for. 

 

Den største opgave som virkelig tager tid, er planlægning/beslutning om total-renovering, eller 

ombygning, af vandværket. 

I dets nuværende form, er vandværket miljø-mæssigt utidssvarende, kapacitets-mæssigt er det ok, 

men i tilfælde af nedbrud på værket er vi ilde stedt, idet der faktisk ikke eksisterer en nødforsyning på 

værket. 

For at være på forkant med så mange eventualliteter som muligt,  har vi derfor besluttet at total 

renovere/ombygge værket. 

Det er en særdeles kompleks opgave, og bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på rådgivning og 

styring af processen, og valget er faldet på Cowi. 

 

Processen er opdelt i 2 x hoved-entrepriser – bygningsdelen, og maskin – el – sro delen. 

Entrepriserne har været sendt i licitation og denne er afsluttet, og entreprenører er udvalgt. 

Vi vil på den kommende general forsamling gøre mere detaljeret rede for hele denne proces, inklusive 

økonomien. 

 

Udover det daglige arbejde med at sikre godt og rigeligt vand til alle, bliver vi stedse bombarderet 

med skrivelser fra det statslige Forsyningsekretariat! 

Det er ikke muligt i denne beretning at beskrive de tåbeligheder vi må lægge ører og øjne til – blot må 

vi konstatere at vi – og de 130 andre berørte private vandværker – har en opfattelse af verdenen,  som 

ligger ”lysår” fra Forsyningsekretariatet!!!! 

Der kæmpes til stadighed gennem FVD med at påvirke forskellige politikere for at løfte de 131 private 

vandværker ud af denne komplet tåbelige lov! 

Der er møde i Folketingets Miljøudvalg d. 11 april om revision af Vandsektorloven. 

Vi venter spændt! 

 

I disse usikre bank-tider, har bestyrelsen i øvrigt valgt at sikre vandværkets formue, ved at flytte alle 

pengene til Nordea. 

Vi er klar over at forrentningen ikke er høj – men vi ønsker ikke at gamble med andels-havernes 

penge. 

 

Der vil blive indkaldt til general forsamling som bestemt i vedtægterne – men vi kan allerede nu oplyse 

at datoen er fastsat til  tirsdag d. 22 maj, 2012 – og at det vil foregå i Slangerup Idræts – og 

Kulturcenter, lige som sidste år. 

 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

 


