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Punkt Emne Ansvarlig 
 Mødets føres uden en egentlig dagsorden, dog med en række arbejdspunkter. 

De oprindelige formøde og borgermøde er blevet udskudt fra hhv marts og maj, 
til juli og august. 
 

 

 Borgermøde er fastlagt til 19. august 200 kl. 1900-2100  
 
Eventuelle forsamlingsrestriktioner eller andre forhold med relation til Covid-
19, vurderes i dagene op til. 
 

 

1.  Orientering til Roskilde Kommune, om forlængelse af projektperioden  
1.1.  Roskilde Kommune blev orienteret ved brev fra Fors, den 12. maj 2020. 

Kommunen har responderet ved at fastholde at indvindingen skal ophøre pr 19. 
august og bortledning af grundvand skal ophøre pr. 20. august jf. de givne 
tilladelser. 
 

 

1.2.  Jens Christian Refsgaard sender kopi af den tekniske rapport til forvaltningen v. 
Glennie 
 

JCR 

2.  Dialog med Torben Jørgensen  
2.1.  Torben Jørgensen, er blandt andet byrådsmedlem, medlem af Klima- og Miljø 

udvalget og medlem i Fors A/S’ bestyrelse. 
Vandgruppen prøver, repræsenteret af Jens Christian Refsgaard at få et møde til 
orientering om de aktuelle forhold omkring Haraldsborg Vandværk, og 
kommunens klimatilpasningsplaner. 
Et manglende møde har ikke opsættende virkning på afholdelse af 
borgermødet. 

 

02-07-2020 
 
 



 
 2 / 3 
 

 

 

Punkt Emne Ansvarlig 
 

3.  Dialog med Karim Arfaoui  
3.1.  Vandgruppen, repræsenteret ved Jens Christian Refsgaard har indbudt Karim til 

at deltage ved vores borgermøde.  
Steffan/Henrik bør sende en officiel indbydelse til Karim 
 

 
 
SMA 

4.  Forespørgsel til Inge Faldager, Teknologisk Institut  
4.1.  Steffan har indbudt Inge Faldager til på borgermødet at give sit oplæg om 

grundvandsskader på bygninger og mulige løsninger. 
Inge har takket ja.  
Steffan afklarer præcist formål og omfang med Inge. Der er ønske om en 
gentagelse af Inge’s oplæg afholdt i Høje Tåstrup i forbindelse med brug af 
grundvand/grundvandssænkning til en varmepumpe/fjernvarme. 
 
Jens Christian Refsgaard sender kopi af den tekniske rapport+ bilag, til Inge 
 

 
 
 
SMA 
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5.  Indbydelse til borgermøde  
5.1.  Udarbejdes i stil med indbydelsen fra borgermøder i 2018. 

Opdateres med dato, dagsorden, url til hjemmesiden 
https://www.fors.dk/haraldsborg-vandvaerk/ , og med forbehold for covid-19 
 
Indbydelsen skal formidles 

a) Via post Nord til borgere omkring indvindingsboringerne 
b) Elektronisk kopi til Olaf til deling i Vangruppe-netværket 
c) Nyhed på fors.dk 
d) Evt. facebook 

 
Sammen med indbydelsen fremsendes en af vandgruppen udarbejdet folder om 
’projekt Haraldsborg’, om folderen se næste punkt. 
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6.  Folder udarbejdet af vandgruppen  
6.1.  Folderen forelå i flere versioner.  

En version er valgt – se bilag til referat. Versionen ”Alternativ folder” 
Folderen opdateres en sidste gang med bla. url til fors.dk – udføres af Olaf 
Fremsendes efterfølgende til Henriette. 
 

 
 
Olaf 

7.  Bilag Grundvandsproblemer i haven   
7.1.  Bilag udarbejdet af Jens Christian Refsgaard efter inspiration fra Olaf.  

Materialet lægges som bilag til Jens Christians tekniske rapport. 
 

 

8.  Opdatering af hjemmesiden https://www.fors.dk/haraldsborg-vandvaerk/  
8.1.  Henriette skal opdatere hjemmesiden, primo august. 

Ny indledning 
Referater 
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Jeppes specialerapport 
JCR’s Tekniske rapport med bilag.  
Folderen fra pkt. 6. 
Indbydelsen til borgermøde. 
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9.  Design af borgermøde  
9.1.  Produktet af den gode debat blev en dagsorden som følger:  

• 1900-1905 Correl byder velkommen (5 min) 
• 1905-1925 Oplæg Olaf: (20 min) 

o Kort historik om Haraldsborg,  
o om terrænnært grundvand i byer,  
o om barrierer for løsninger 

• 1925-1945 Oplæg JCR (20 min) 
o  Undersøgelser og resultater og anbefalinger,  

• 1945-2015 Debat om undersøgelserne (30 min) 
o (inkl. Karim kommenter’ på anbefalinger, generelt om 

kommunens klimasikringsindsats)  
• 2015-2045 Oplæg Inge Faldager, 30 min 

o om grundvandsskader på bygninger og mulige løsninger (kopi af 
oplæg/Høje Tåstrup) 

• 2045-2100 Debat 
 

 

9.2.  Præsentationer skal fremsendes til Henriette forud for mødet.  
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