
 

 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 21. marts 2013 

Sted: På værket 

Deltagere: Mogens Hansen, Lars Jung, Jan Lau, Viggo Janum og Erik Fristrøm 

 Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen 

Afbud:   

 

Dagsorden Tekst Referat 

1. Færdiggørelse af takstblad for 2013 

 

Følgende takster blev vedtaget: 

Fast bidrag: 420,-.              

Vandafgift pr. m3: kr. 6,00 

Tilslutningsafgifter:             

Hovedanlæg: kr. 9.610,- 

Fors.ledn. z1 (by): 6.990,- 

Fors.ledn. z2 (land): 13.980,- 

Stikledningsbidrag: kr. 4.370,- 

 

2. Obligatoriske kurser for vandværksdrift og 

hygiejne 

 

Driftslederen og –assistenten 

deltager i de foreskrevne 

kurser. Det skal dokumenteres 

overfor kommunen inden 

udgangen af 2014. 

 

3. Obligatoriske kurser for ledelsessystemer / 

Kvalitetssikring. 

 

FVD tilbyder en løsning –online- 

til en favorabel pris. NVV takker 

Ja-tak til tilbuddet. 

 

4. Budget 2013. 

 

Det blev besluttet at fastholde 

et medlemskab fra 2006 af 

Vandsamarbejdet i Slangerup. 

Budget 2013 i øvrigt godkendt 

med et budgetteret underskud 

på kr. 1.469.000,- 

 

5. Status på ombygningen. 

 

Indkøring af nye filtre pågår – 

fungere endnu ikke på jern og 

mangan. der skal sendes mere 

vand igennem og Kirkeengen 

er udvalgt som forsyning. 

 

6. Generalforsamlingen 2013. 

 

Generalforsamling 2013 er 

fastsat til den 14. maj 2013 

kl. 19 i ”Hallen”. Formanden 

sørger for lokale med 

projektor, lærred mm. 

 

 



 

 

7. Hovedtema fra Vandrådet. 

 

Der blev orienteret om 

temamødet i Vandrådet ons. 

13. marts 2013. Hovedtemaet 

herfra var samarbejdet 

mellem medlemsværkerne i 

kommunen.  Formanden blev 

bemyndiget til at søge et 

udvidet samarbejde med 

”gamle” Slangerup-værker. 

 

8. Eventuelle ændringer af NVV’s vedtægter. 

 

Debat om tilpasning af  NVV’s 

vedtægter i forhold til 

Vandsektorloven, så de bliver 

mere tidssvarende i henhold 

til gældende lovgivning. 

Ændringerne må forudsættes 

at kræve en ekstraordinær 

generalforsamling. Pga. 

tidsnød ventes med evt. 

ændringer til efter den 

ordinære generalforsamling i 

maj 2013. 

 

9. Eventuelt.  

 a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Gen.fors. i FVD Reg. Øst. 2. april 2013 

Udvidet bestyrelsesmøde 11/4  

Møde i Vandsamarbejdet 18/4 

Vandprøver for andre (mindre) værker 

Brev til kommunen om vejforhold 

a) 

                                                                                                                               

b)    

c) 

d) 

 

 

e) 

Mogens, Viggo og Erik  

deltager.                      

Udvides med 

repræsentanter fra Deloitte 

Mogens, Jan og Erik 

deltager 

Vandanalyser for andre 

mindre værker kan 

foretages mod ”passende 

betaling” 

Brev til kommen om 

vejforholdene i forbindelse 

med træfældning er ikke 

færdigt endnu. Formanden 

arbejder videre med sagen. 
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