
                             I/S JØRLUNDE VANDVÆRK                        

TELEFON 4733 0303 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020, kl. 19.30 
 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 
Ingen dirigent valgt 
Indkaldelse meddelt med 14 dages varsel 

2. Bestyrelsens beretning 
Efter et aktivt 2018 med etablering af nødforbindelse og udskiftning af 
vandmålere med udfordringer med at finde stophaner til følge, skete der ikke 
meget i 2019. 
Vi har fået udskiftet en enkel stophane og papirarbejdet med vores 
nødforbindelse blev endeligt færdigt. 
Beredskabsplanen, som skal bruges, hvis der er opstår problemer med 
vandkvaliteten, er færdiggjort og sendt til godkendelse hos kommunen. 
Myndigheder udvider til stadighed listen over de stoffer, der skal testes for. 
Udgifterne til prøvetagning stiger derfor væsentligt – hvilket også fremgår af 
regnskabet. I 2017 brugte vi 2.400 kr. til prøver. I 2019 brugte vi godt 18.000 kr. 
og mit gæt er, at vi kommer op på over 25.000 i år. 
Der bliver hele tiden fundet nye stoffer og senest har man fundet et stof – 
Amitrol – som aldrig har været godkendt til brug i Danmark. Det er derfor nu 
taget med i prøvepakken. (Det er efter generalforsamlingen kommet frem, at der 
har været fejl i prøvetagningen omkring Amitrol. 4 ud af 5 fund er trukket tilbage 
og den ene var under grænseværdien). På vores vandværk testes der for ca. 240 
stoffer og 3 har vist sig i vores vand. Heldigvis et stykke under den lovpligtige 
grænse. Et af stofferne – Hexazinon – har vi fulgt nøje, da det siden vi fandt det i 
2012 har været stigende, men ved de seneste 2 prøver har det heldigvis været 
faldende. 
I forbindelse med Novafos’ etablering af et overløbsbassin i pileskoven ved 
Rappendam, bliver der lavet boreprøver. Her har vi fået lov til at tage 
vandprøver af det oppumpede vand. Det kan give os nyttig viden om, hvad vi 
kan vente i de kommende år, da det er fra den retning, vi får vores vand.  
Der kan være nye stoffer, som vi ikke kender til i dag og for de stoffer, vi allerede 
kender til, kan vi se, om værdien er højere eller lavere, end det vi måler ved 
vandværket. Dette projekt er et samarbejde med Grundvandssamarbejdet i 
Slangerup, som vi er en del af. 
Grundvandssamarbejdet har netop fået lavet en rapport, hvor man blandt andet 
har undersøgt, hvor der har været moser og mergelgrave, som er blevet fyldt op. 



Det har man gjort ved at se på gamle kort og luftfotos og sammenligne med 
luftfotos fra i dag. De gør det muligt at se, hvor der har været vandhuller, som er 
blevet dækket til. Disse blev ofte brugt som losseplads og blandt meget andet 
også til pesticiderester. Undersøgelsens resultater giver forhåbentlig mulighed 
for at finde kilderne til de stoffer, som vi i dag har i vores vand. 
Vi står over for en reparation af soklen på vores rentvandsbeholder. I den 
forbindelse skal vi sammen med menighedsrådet have fundet en løsning på 
affaldshåndteringen, hvor kirkegårdens besøgende i dag kaster affald i det rum, 
der støder op mod tanken. 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og revisorer for arbejdet i det forgangne år.  
 
Beretningen er herefter godkendt. 
 

3. Det reviderede regnskab og budget forlægges til godkendelse 
Regnskab gennemgået og godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen – på valg: 
Jonas Meisner  villig til genvalg  
Jørgen Viuff  villig til genvalg 
Begge er genvalgt. 
 

6. Valg af 2 suppleanter: 
Ken Qvist Jensen, Egevej 2 
Emilie Just Nielsen, Hasselvej 3 
 

7. Valg af 2 revisorer – på valg: 
Kjell Larsen   villig til genvalg 
Jan Eiring   villig til genvalg 
Begge er genvalgt. 
 

8. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg: 
Flemming Asmussen  villig til genvalg 
Suppleanten blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt 
Se også vores hjemmeside ”Jorlundevand.dk”. 
 

 
 
Bestyrelsen 

 


