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            Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2015 kl. 19.00 

 
Tid: 11. juni 2015 kl. 19.00 
Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 
Delt.: Palle J. Larsen (PJL), Flemming Worm (FW), Per Ørberg (PØ), Arne Munk (AM), Poul Erik 

Nielsen (PEN), 
Referent: Else Larsen (EL) 
 
 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse referat sidste møde 

2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Opfølgning siden sidst – repræsentantskabsmødet, mødet i Thy om ledelsessystemer 

4. Fællesindkøb af vandmålere i 2015 – fællesmøde med Kamstrup 

5. Forslag fra kommunen om møde med Naturstyrelsens rejsehold 

6. Måleraflæsning via Morsø Forsyning 

7. Offentliggørelse på kommunens hjemmeside – fælles prisliste, tilsynsrapporter 

8. Kommende opgaver – evt. fælles udflugt med Thy Vandråd 

9. Beredskabsplaner – fælles telefonliste 
10. Nyt fra Koordinationsforum 

11. Eventuelt – herunder næste møde 
 
Ad. 1-  Godkendelse af referat 
 
Referatet fra bestyrelsesmøde 31.3.15 godkendt og underskrevet. 
 
Referatet fra repræsentantskabsmøde rundsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen får lige nogle dage til at melde 
tilbage, om de har kommentarer, inden Else sender det rundt til alle medlemmerne. 
 
Ad.  2 – Konstituering af bestyrelsen 
 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger: 

 

 Palle J. Larsen formand 

 Arne Munk  næstformand 

 Per Ørberg  bestyrelsesmedlem 

 Poul Erik Nielsen bestyrelsesmedlem 

 Flemming Worm økonomiansvarlig 
 
Ad. 3 – Opfølgning siden sidst – repræsentantskabsmødet, mødet i Thy om ledelsessystemer 
 
Repræsentantskabsmødet: Ingen særlige kommentarer. Poul Riisgaards information om offentliggørelse af 
tilstandsrapporter på kommunens hjemmeside vakte en del debat, som han efterfølgende ville – og har – fulgt 
op på. 
 
Indlægget om den enkle udgave af ledelsessystemet, der er frit tilgængeligt på FVD’s hjemmeside var 
udmærket. Vores medlemmer har efterfølgende været inviteret til det samme indlæg sammen med Vandråd 
Thy i Vildsund, hvor omkring 4 af vores medlemsvandværker deltog. 
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Ad. 4 – Fællesindkøb af vandmålere i 2015 – fællesmøde med Kamstrup 
 
Vi fik på repræsentantskabsmødet og efterfølgende tilkendegivelse af  interesse for deltagelse i fællesindkøb 
fra 9 vandværker, i alt ca. 1925 stk. En repræsentant fra Kamstrup vil komme og give en introduktion på et 
fællesmøde. PJL vil forsøge at aftale møde med Kamstrup mandag d. 22.6.15. Mødet er målrettet dem, som 
vil købe i år, men alle er velkomne til at deltage. EL sender information ud til alle. 
 
Ad. 5 - Forslag fra kommunen om besøg af Naturstyrelsens rejsehold  
 
Rejseholdet kan fortælle om forhold i forbindelse med BNBO. Jette Vesters konkrete forslag til spørgsmål til 
behandling på et møde for vandværkerne er  

• indsats i små indvindingsområder med begrænset økonomi 
• juridiske aspekter ved aftaler i forb. med BNB 
• økonomiske aspekter 

 
men måske kan vi finde andre spørgsmål/emner. 
 
Kommunen vil kalde alle vandværkerne sammen til et sådant møde. Bestyrelsen blev enig om, at vi vil støtte 
op om afholdelsen af et sådant møde efter sommerferien. PJL meddeler dette til Jette Vester. 
 
Ad. 6 – Måleraflæsning via Morsø Forsyning 
 
Morsø Forsyning er åben for at forhandle prisen. 
 
Domsafsigelse på sag fra Bornholm ang. prissætning er stadig ikke afsagt, så vidt vi ved.  Kan danne lidt 
præcedens m.h.t. prissætning. Så længe der ikke er noget konkret her, kan vi ikke rigtigt komme videre. 
Forsyningen har en del problemer med aflæsningerne og Per og Arne har fået et umiddelbart indtryk af, at de 
er meget interesseret i at uddelegere aflæsningsopgaven til vandværkerne, så forsyningen bare får 
oplysningerne leveret.  
 
Elsø vandværk bruger Vandværksadministrationen (Joan - tidl. Hanne Haaning) til at administrere 
aflæsningerne. AM spørger, hvad hun evt. skal have for at administrere det for vandværkerne, hvilket kunne 
danne baggrund for prisaftale med forsyningen. 
 
I forbindelse med nedrivning af boliger skal vandværkerne være opmærksom på at få et dokument på, at 
Bedre Boliger har accepteret, at boligen er nedrevet og vandet er lukket. PJL spørger hos FVD, hvordan 
regler og retningslinjer er og opfordrer dem til evt. at skrive om emnet i Vandposten. 
 
Ad. 7: Offentliggørelse på kommunens hjemmeside – fælles prisliste, tilsynsrapporter 
   
Poul Riisgaard havde inden repræsentantskabsmødet sendt en e-mail rundt med information om, at fælles 
prisliste ville blive lagt på kommunens hjemmeside. Baggrunden er, at nogle vandværker ikke har fået 
opdateret deres takstblad, og dette kunne måske give disse vandværker et lille spark.  
 
Tilstandsrapporter fra Vejerslev og Ørding er lagt på hjemmesiden. 
 
På repræsentantskabsmødet var der diskussion om disse offentliggørelse er lovlige. PJL har spurgt om dette 
hos FVDs jurist, som bekræfter, at kommunen har lov til at offentliggøre tilstandsrapporter på deres 
hjemmeside. 
 
Prislisten skal ikke offentliggørelse, men Vandrådet mener og vil meddele kommunen, det kan være en god 
idé, at kommunen sender den rundt til vandværkerne til intern info/benchmarking. Forbrugerne kan se  
priserne på forsyningens hjemmeside. Vilkårene for økonomi og priser er forskellige fra vandværk til 
vandværk.  
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Ad. 8 – Kommende arrangementer – evt. fælles udflugt med Thy Vandråd 
 
Region Nord har haft en tur til Århus vandværk som den, vi havde  arrangeret, men 2 gange måttet aflyse  
p.g.a. for få tilmeldte. Kunne vi evt. lave en tur sammen med medlemmer fra Thy vandråd for at samle flere 
deltagere? PJL havde luftet idéen for Thy Vandråd, som umiddelbart var interesseret. Vi skal have et møde 
med Thy Vandråd til september, hvor vi vil foreslå dette arrangement. 
 
Idé til fremtidigt arrangement: Faglig aften for vandværkerne på fx Ø. Jølby vandværk, fx med deltagelse af 
Silhorko. 
 
Ad. 9 - Beredskabsplaner – fælles telefonliste 
 
Flade har lavet en fin beredskabsplan, som de vil stille til fri afbenyttelse/kopiering til 
medlemsvandværkerne. EL sender information ud til medlemmerne, som kan henvende sig til Flemming 
eller Vandrådet og få den tilsendt. Kommunen har godkendt denne plan. Planen kommer på www.flade.dk . 
 
Telefonlisten herfra med hovednumrene  (incl. Poul Erik SMS) laver vi og sender til beredskabschefen + 
kommunen til godkendelse, hvorefter vi så vil lægge den på vores hjemmeside. 
 
Ad. 10 - Nyt fra Koordinationsforum 
 
Der er endnu ikke afholdt møde. PJL beder Jette Vester om en opdatering på aktiviteter. 
 
Ad. 11 – Eventuelt – herunder næste møde 
 
Fællesindkøb af reservedele – forslag fra Ø. Jølby vandværk: fællesindkøb af forskellige reservedele 
(køredæksler, ure, brønde etc.) Ø. Jølby vil stille deres hal til rådighed for formålet, hvor der så kunne være 
et bufferlager af forskellige genstande, og vandværkerne kan købe. Storindkøb kan godt betale sig. Hvert 
vandværk kunne indskyde en buffersum til startindkøb og så få en regning ved hvert køb. Der skal udpeges 
et par personer som ansvarlige, og de enkelte deltagende vandværker og driftsansvarlige kunne så få en 
nøgle, så de kan hente varer efter behov. 
Tages op på repræsentantskabsmødet næste år. 
 
I forbindelse med nedrivning af boliger skal vandværkerne være opmærksom på at få et dokument på, at 
Bedre Boliger har accepteret, at boligen er nedrevet og vandet er lukket. PJL spørger hos FVD, hvordan 
regler og retningslinjer er og opfordrer dem til evt. at skrive om emnet i Vandposten. 
 
Bestyrelsemøde slut aug./start sept. (udflugt, måleraflæsning med MF) 
 
OBS på kontraventiler nu hvor vi skal have besøg af Kamstrup. 
 
Drifts- og hygiejnekursus: Er der interesse for et kursus mere i efteråret? Vi sender en forespørgsel rundt og 
spørger Thy, om de har flere interesserede. PJL+EL. 
 
PJL var på FVD Region Nords generalforsamling. Referat bliver lagt ind på deres hjemmeside. 
 
Aftale med brandvæsen om brandvand for at undgå evt. afgift p.g.a. for meget spild, hvis det bare beregnes 
som sådant. 
 
Poul Erik’s mailadresse på forsyningens hjemmeside er forkert. EL beder Anette rette. 
 
 
                                                        Referent: Else Larsen   


