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1. Valg af dirigent.  

a. Valg af dirigent: Brian Jørgensen 

b. Valg af referent: Jesper Koldborg 

 

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år v/ Jacob Bjørn Holm  

 
Orientering om parkeringspladsen på Nørregård 

Kommunen indså at parkeringspladsen var ulovlig lige inden sidste generalforsamling. I maj havde vi møde med 

kommunen og Nørregården, for at finde en løsning og bad her kommunen om at udstede et påbud. Det ville 

kommunen ikke, vi klagede til planankenævnet som ikke kunne gøre noget, da der er aldrig søgt om eller givet 

tilladelse til at anlægge 

Parkeringspladsen. Sideløbende har vi prøvet at finde en løsning med Nørregården, hvilket dog ikke er lykkedes. 

Efterfølgende har vi klaget til det kommunale tilsyn, som ikke ville gøre noget, da Lejre kommune har erkendt at 

parkeringspladsen er ulovlig, og de ikke kunne tage stilling til sagsbehandlingstiden. Vandværket har fået 

udarbejdet en rapport som fastslår at parkeringspladsen er en risiko både fysisk for boringen og kemisk for vores 

grundvandsmagasin. I december gav vi bemærkninger til en nabohøring om en mulig dispensation. Vi håber, at den 

kommer til behandling i Teknik og mjljø-udvalget  snarest. 

 

Orientering om Muningård-udstykningen. 

Vi arbejder på en sikring af vores boring og det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) ved Nørregårdsvej. 

Vi har deltaget i møder med naboerne, kommunen og borgermøde. 

 

Orientering om nødforsyningen. 

Vores entreprenør er gået i gang og vi regner med, at det bliver færdigt hen over sommeren. Det bemærkes, at vi i 

bestyrelsen valgt ikke at forfølge en sammenlægning med FORS, da vi har styr på vandværket og dialogen med 

FORS har være noget nær umulig. 

 

Coliforme bakterier 

I slutningen af januar blev der målt Coliforme bakterier i en måling, og kommunen udstedte en kogeanbefaling. Vi 

har fejlsøgt, og har skiftet måler, der er ikke påvist Coliforme bakterier længere i vandet. Den præcise årsag til 

hændelsen er grundig undersøgt, men kan ikke påvises 100 pct. 

 

I øvrigt 

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget 

initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer. Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 

fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne. 

Så drikkevandet er som altid godt vand. 

 

Persondataloven GDPR træder i kraft 25. maj og vi har forberede vores system til dette. 

 

Bestyrelsen ser gerne at vi minimere antallet af rykkere i forbindelse med betaling af vandet, ellers må vi vurderer 

om der er behov for a conto betaling. 

 

Vi ser også gerne at man tilmelder sig giftfri haver eller sprøjtefri haver og dermed medvirker til at beskytte vores 

allesammens grundvand og dermed drikkevand. 

 

Som sagt sker der mange ting i vandværket forsyningsområde også med salg af Allerslev gamle skole til KRAKA 

og haverne ved Hegnsholt. 

 

 



3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse v/ Ole Bjørn Hansen 

a. Regnskab 2017 blev fremlagt, drøftet og godkendt 

 

4. Budget for år 2019 fremlægges. Herunder fastsættelse af honorar til formand og vandværkspasser v/ Ole 

Bjørn Hansen 

a. Budget 2019 blev fremlagt og godkendt 

 

5. Forslag til takstblad for 2019 forelægges v/ Ole Bjørn Hansen 

a. Takstblad 2019 blev forelagt og godkendt. Derefter skal det godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

a. På valg er Jacob Bjørn Holm, Holger Hansen og Palle Holmbjerg 

b. Jacob Bjørn Holm fortsætter, og 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:  

i. Brian Jørgensen (Nørregårdsvej 1) og  

ii. Palle Bratholm (Hulegårdsvej 6) 

 

7. Valg af revisor og suppleant.  

a. Valgt som revisorer: Holger Hansen 

b. Valg som revisorsuppl.: Henrik Svanholm 

 

8. Behandling af indkomne forslag:  

a. Ingen forslag modtaget.  

 

9. Eventuelt.  

a. Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens dispositioner. 

 
 

 


