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      Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 31. marts 2015 kl. 19.00 

 
 
Tid: 31. marts 2015 kl. 19.00 
Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 
Delt.: Palle J. Larsen (PJL), Flemming Worm (FW), Per Ørberg (PØ), Arne Munk (AM) 
Afbud: Poul Erik Nielsen (PEN), 
Referent: Else Larsen (EL) 
 
 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 16.10.2014 

2. Opfølgning siden sidst – termografering, møder med forsyningen + Eurofins, 

virksomhedsbesøg (aflyst), kursus i region Nord, vandrådsmøde region Nord 27.2.15 

3. Regnskabet 2014 
4. 2 x hygiejne- og driftskursus med DGE afholdt 12.1.15 og 19.3.15 

5. Aftale om måleroplysninger fra/til Morsø Forsyning 

6. Elaftalen sammen med Morsø Forsyning 

7. Repræsentantskabsmøde i april – dagsorden og indlæg udefra 

8. Naturstyrelsens rejsehold – møde arrangeres af kommunen/os 

9. Ledelsessystemer i Tethys og en papirudgave FVD 

10. Eventuelt (generalforsamling region Nord 11.4.15, vandværksudstilling Aars 20.3.15) 

 
 
Ad. 1-  Godkendelse af referat 
 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
Ad. 2 – Opfølgning siden sidst 
 
Termografering: Afviklet i fordragelighed. Et enkelt vandværk meldte fra, hvilket er lidt  problematisk, hvis 
nogen bruger vores aftale til at lave selvstændige aftaler med andre. Det stiller spørgsmål ved vores 
troværdighed over for leverandøren. Tilmelding bør være bindende. Hvis vandværkerne ikke er interesseret i, 
at Vandrådet bruger tid og kræfter på at lave sådanne aftaler, må de melde det ud. 
 
Møde med Morsø Forsyning + Eurofins: Referat fra 19.11.14 – PJL mangler stadig at få renskrevet referat. 
Godt møde og god kommunikation med den nye direktør, Gitte Guldberg. Hun nævnte bl.a., at de ville lave 
hygiejnekursus for håndværkere – vi skal holde hende op på dette. Vi er glade for, at vi tog initiativ til at 
mødes. 
 
Virksomhedsbesøg Århus vandværk + Silhorko: 2 gange aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Vi spørger på 
generalforsamlingen om årsagen til manglende interesse. Evt. kan vi arrangere noget sammen med Thy 
vandråd. 
 
Kursus i Region Nord: Nyligt afholdt kursus om budget og regnskab i Vildsund (24.3.15). Vi bør opfordre 
folk til at deltage i disse kurser, når de afholdes lokalt for at undgå, at der med tiden ikke længere udbyder 
kurser i vores område. 
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FW og AM havde ikke modtaget invitationen, så vi kontakter Per Roth for at sikre, at de har e-mailadresser 
til formændene. 
 
Vandrådsmøde Region Nord: PJL, AM samt Guido Ehinger deltog. Indlæg ved bl.a. Silhorko og Danfoss. 
Info om FVD’s tekniske råd – erfagruppe – spørgekasse. God mulighed for at møde andre 
vandrådsbestyrelsesmedlemmer og netværke samt socialt samvær. 
 
Ad. 3 – Regnskab 2014: Årets resultat -45.933 kr. Underskuddet forventet p.g.a. SMS faktura 2013 
abonnement + opstart. 
 
Ad. 4 – Drifts- og hygiejnekurser: Gode kurser med erfarne og dygtige undervisere. Gode muligheder for at 
spørge og god tilslutning til begge kurser. Vi kan evt. lave et mere i efteråret, hvis der er interesse. PJL har 
lovet Poul Risgaard at sende deltagernavnene, da han har godkendt kurset. 
 
Ad. 5 – Aftale om måleroplysninger med Morsø Forsyning: Vi skal have fornyet aftalen. Nogle vandværker 
har i år oplevet problemer med en hel del flere manglende registreringer af aflæsningerne, hvor forbrugerne 
hævdede at have indsendt aflæsninger. Vi skal spørge ind til det hos Morsø Forsyning. AM kontakter Morsø 
Forsyning for at aftale et kort møde om dette emne inden vores repræsentantskabsmøde, så vi også har 
prisaftale på plads inden. 
 
Ad. 6 – Elaftale med Morsø Forsyning: Aftalt, at aftalen med Energipartner skulle forlænges yderligere 3 år, 
men vi fik ingen information, før aftalen blev underskrevet af Morsø Forsyning. Principielt ikke helt i orden, 
men vi har ingen indvendinger mod aftalen, så den er i orden. 
 
Ad. 7 – Repræsentantskabsmøde:  
 
21., 22. el. 29. april. Dagsorden i.h.t. vedtægterne. PJL, PØ, PEN er på valg. Villige til genvalg. 
 
Niels Pedersen, beredskabschef i Morsø Kommune, lovede sidste år en ”pixi-udgave” af beredskabsplan. 
Flade vandværk har lavet en god beredskabsplan. FW spørger, om ham der har lavet den fra deres bestyrelse, 
evt. vil præsentere den på repræsentantskabsmødet. 
 
Jette Vester og Poul Risgaard fra Morsø Kommune inviteres til at præsentere nyheder. 
 
Ledelsessystemer: Tethys fra FVD – de har besluttet ikke at tage rundt med kurser. På Regionsmødet var der 
et indlæg fra en, der har lavet et simpelt system til gratis afbenyttelse på FVD’s hjemmeside. PJL kontakter 
ham for et indlæg på repræsentantskabsmødet. 
 
Forsikring: Hvordan er vandværkernes personale (bestyrelse, vandpassere) forsikret? FVD har en aftale med 
Tryg. PJL vil på repræsentantskabsmødet opfordre medlemmerne til at overveje deres forsikringer. 
 
Vandposten fra FVD: PJL vil stærkt anbefale vandværkerne at sørge for, at alle bestyrelsesmedlemmer får 
Vandposten. 
 
PJL booker Landbrugsskolen m.h.t. lokale + forplejning. 
 
AM beretter om termografering + el. 
 
Uffe Korsgaard som formand for Morsø Vand inviteres med – EL. EL sender invitation ud til alle 
medlemmer. 
 
Ad. 8 – Naturstyrelsens rejsehold: Rejseholdet tilbyder at komme ud. Det vil være fint at holde et møde med 
dem, når kommunens koordinationsforum er nedsat.  
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Ad. 9 – Ledelsessystemer: Papirudgave overskuelig – gratis på FVDs hjemmeside. 
 
Ad. 10 – Eventuelt 
 
Generalforsamling region Nord – PJL deltager, hvis det passer i kalenderen. 
Ingen fra bestyrelsen havde været til vandværksudstilling i år. 
 
SMS – på rep.mødet gøres opmærksom på, at forbrugerne kan melde fra, fx børns mobilnumre. 
Vandværkerne bør opfordre deres forbrugere til at opdatere deres tilmeldte numre. 
 
Kvalitetssikring: PJL fået brev fra DGE om evt. tilbud på samlet kvalitetssikring for en gruppe vandværker. 
Mener de tilstandsrapport? Ledelsessystem? PJL undersøger, hvad DGE forstår med kvalitetssikring. 
 
 
 
                    Referent Else Larsen 


