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Tilstede:

Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Lars Jung,
Niels Agerlin Petersen samt Max M. Christensen

Afbud:

Viggo Janum

Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag den 17. november 2016
Kl. 17:00
På værket – Nybrovej 15, 3550
Slangerup

REFERAT:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Dagsordenen

2.

Meddelelser fra formanden

a)

Mundtlig orientering om de seneste
vandanalyser fra Vandsamarbejdet.

b)

a)

a)

--------------------------------Mundtlig orientering om de nye
tiltag med at samordne de store
kommunale vandværker.

b)

d)

----------------------------------Mundtligt orientering om formandsskiftet i Danske Vandværker.
Afskedsreception i Fjeldsted 14/12
kl. 13-16.
-------------------------------------Ny ”DV”-kontingentstruktur 2017

3.

Opfølgning fra seneste møde

a)

Status for aftalen med Hørup
Vandværk.
---------------------------------Status for indvindingstilladelser fra
Frederikssund Kommune.
------------------------------------Status for Takstblad 2017

c)

b)
c)

c)

d)

a)

b)

c)

DGO blev godkendt

Orientering om de seneste
vandanalyser. Det drejer sig
om råvandsanalyser. Boringen
”Kirkeengen I” skal der holdes
øje med.
---------------------------Gennemgang af de nye tiltag
for at sammenslutte de store
kommunale vandværker i det
sydlige Nordsjælland.
-----------------------------Orientering om, at formanden
for Danske Vandværker afgår.
------------------------------Orientering om Danske
Vandværker nye kontingentstruktur.

Aftalen er nu underskrevet af
kommunen, Bestyrelsen for
Hørup Vandværk og
Nybrovejens Vandværk.
Aftalen træder i kraft 31/12-16
-----------------------------Afventer stadig den nye
indvindingstilladelse fra
Frederikssund Kommune
-----------------------------Taksbladet er godkendt pr.
mail – afventer kommunens
endelige afgørelse.
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4.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Fremlægges af driftslederen

5.

Status for igangværende sager

a)

Udover de driftsmæssige og
økonomiske sager er der ingen
igangværende sager.

6.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Økonomien frem til dato.
Nøgletal pr.31/10 2016

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

1) Næste møde er aftalt til 15/12

a)

a)

a)

a)

Gennemgang af notatet ”Siden
sidst” ved driftslederen.

IAB

Gennemgang af økonomi og
nøgletal ved driftslederen.

1) Blev fastholdt

2) For foråret 2017 foreslås:
to. 19/1 – to. 16/2 – to.16/3
to. 20/4 – to. 4/5

2) Følgende datoer aftalt.
to. 19/1 – to. 23/2 –
to. 16/3 – to. 6/4 – to. 4/5

3) GF er aftalt til to. 18/5-2017

3) IAB

8.

Eventuelt

a)

Ingen anmeldte sager

a)

Signeret af :
Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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