BESTYRELSESMØDE - REFERAT
Tilstede:

Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen,
Lars Jung og Thomas Hauritz samt
driftsleder Max M. Christensen
Afbud fra: Viggo Janum
Dato:
Tid:

Torsdag den 14. november 2019
KL. 17:00

Sted:

Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Sl.

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsordenen

a)

Dagsordenen

2.

Meddelelser

a)

Mundtligt referat fra vandrådets
temamøde ti. 22/10 2019 på
Femhøj

a)

Mundtligt referat fra Erik F.

b)

Mundtlig referat fra
Grundvandspuljens temamøde på
Metalskolen den 31/10 2019

b)

Mundtligt referat fra Erik F.

3.

Opfølgning fra seneste møde

a)

Vandanalyser, Vandkvalitet mm.

4.

Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)

Rapporten siden sidst –
udsendes direkte fra
administrationen.

5.

Status for igangværende sager

a)

Status for samarbejdet med
Sundbylille Vandværk

a)

a)

a)

a)

DGO godkendtes

Der bliver nu målt 44 forskellige
pesticider, - og prøverne viser, at SV
overholder samtlige krav til
grænseværdierne.
Med andre ors – vores vand er af
meget høj kvalitet.

Rapporten blev fremlagt af
driftslederen.

Samarbejdet med Sundbylille
Vandværk er intensiveret efter
henvendelse fra Sundbylille
Vandværk med henblik på eventuel
overtagelse i en ikke alt for fjern
fremtid.
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6.

Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)

Gennemgang af økonomien ved
kassereren og driftslederen.
Øko-oversigter fremsendes til best.
direkte fra administrationen.

7.

Fastsættelse af næste møde/møder

a)

Forslag til møder i 2/2 del af 2019:

a)

a)

Følgende datoer blev godkendt:
torsdag den 12/12 (udvidet).

b)

i første halvdel af 2020:
to.16/1, to.20/2, to.19/3, on.8/4 og
to.7/5 (gen.ral.prøve på GF).

c)

to.14/5 Generalforsamling i Hallen
Råsingvang II.

a)

Debat om den fremtidige
vandforsyning.

to. 12/12 (udvidet)
b)

c)

Forslag til møder i 2020
to.16/1, to.13/2, to.12/3, to.16/4
og to. 7/5
to. 14/5 2020 GF i ”Hallen”
Lokalet Råsingvang II er bestilt og
kvittering er modtaget

8.

Eventuelt

a)

Fremtidig vandforsyning i
Slangerup

Økonomirapport og status blev gennemgået af driftslederen.

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand
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