Vandrådet i Morsø Kommune
Referat fra bestyrelsesmøde 9. marts 2016 kl. 19.00
Tid:
Sted:
Deltagere:
Referent:

9. marts 2016 kl. 19.00
Mødelokale, Morsø Folkebibliotek
Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Per Ørberg (PØ), Poul Erik Nielsen (PEN)
Else Larsen (EL)

Dagsorden:

1. Godkendelse referat sidste møde
2. Opfølgning siden sidst, kursus i region Nord, vandrådsmøde region Nord 5.2.16 på Pinenhus
3. Regnskabet 2015
4. Budget 2016-17
5. Fælles regulativ med kommunen
6. Elaftalen sammen med Morsø Forsyning – opfølgning
7. Repræsentantskabsmøde i april – dagsorden og indlæg udefra
8. Opdateringer på vores hjemmeside
9. Ledelsessystemer i Tethys og en papirudgave FVD
10. Eventuelt (generalforsamling region Nord 9.4.16, vandværksudstilling Aars 11.3.16)
Ad. 1 – Godkendelse af referatet
Referatet fra den 7.12.2015 godkendt og underskrevet.
Ad. 2 – Opfølgning siden sidst m.m.
Fællesindkøb af målere fra Kamstrup: Vi har ikke hørt fra Kamstrup siden sidste møde. Oplæg afventes. PJL
vil se, om Jesper Nyberg er på vandværksudstillingen i Aars på fredag.
Kurser Region Nord: Vi får jævnligt katalog/e-mails med kursusudbud, så der er aktiviteter i vores område.
Vandrådsmøde Region Nord: PJL og PØ samt Guido Ehinger deltog. Godt møde med andre vandråd. Info
bl.a. om fremtidens LER 2020, hvor alle nye ledninger skal GPS registreres , dvs. dybde etc. Vi henviser til
DV’s referat fra mødet på deres hjemmeside under Region Nord.
Emne til temaaften: Forsikringer i vandværker – DV samarbejder med uvildig forsikringsfirmaet RTM
Insurance Brokers.
Ad. 3 – Regnskabet 2015
Resultatopgørelse og balance gennemgået. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Revideres af vores revisorer
inden repræsentantskabsmødet.
Ad. 4 – Budget 2016-17
Administration: Bestyrelsen godkendte, at ekstern sekretær/kasserer får kørselsgodtgørelse for deltagelse i
møder i foreningen. Øvrigt honorar til afholdelse af udgifter bibeholdes.
Budget 2016 udarbejdes. Ansvarlig PJL.
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Ad. 5 – Fælles regulativ med kommunen
Bestyrelsen har i fortsættelse af mødet med kommunen i samarbejde med Poul Riisgaard (PR), Morsø
Kommune, og på basis af forslag fra DV lavet et forslag til fælles regulativ for øens vandværker (Morsø
Vand har separat regulativ). PJL gennemgik Poul Riisgaards kommentarer til forslaget. Der er nogle åbne
spørgsmål ang. bl.a. vandværkernes ansvar for driftstab o.lign. hos forbrugerne (PR undersøger det juridiske)
samt i forbindelse med brandvand, hvor det nu ikke længere er kommunen, der står for brandberedskabet.
PR har kommenteret, at takstblad og regulativ skal lægges på vandværkernes hjemmeside, og han mener, det
betyder, at det er et krav, at vandværkerne skal have en hjemmeside – kan det være rigtigt?
PJL har efterfølgende fået bekræftet, at det ikke er et krav iflg. DV.
PJL gør forslaget færdigt sammen med PR.
Forslaget til regulativet vil blive udsendt til vandværkerne. Hvis de ikke har indvendinger inden en bestemt
dato, betragtes dette som et tilsagn til regulativet. Regulativet vil blive lagt på vores hjemmeside under
Morsø Forsyning og så gælde for alle vandværkerne. Hvis de enkelte vandværker har specielle forhold, de
ønsker i regulativet, er der evt. mulighed for at lave et specielt regulativ, som skal godkendes af kommunen
og naturligvis overholde lovgivningen.
Forslag til skrivelse ang. fritagelse for vandanalyse færdiggøres af PJL og fremlægge på
repræsentantskabsmødet.
Ad. 6 – Elaftalen sammen med Morsø Forsyning – opfølgning
Vi har kørt siden 2014 og betalt mellem 24 og 27 øre. Vi har købt i et nedadgående marked, men vi har fulgt
prisudviklingskurverne, så det har ikke kostet os noget.
Vi kan ikke køre spotpriser, kun fastpriser, for vi må ikke spekulere.
AM fremlægger emnet på repræsentantskabsmødet og foreslår, om vi skal lægge os fast på 2019 og 2020.
For 2017 og 2018 har vi lagt os fast på 75% af prisen.
Ad. 7 – Repræsentantskabsmøde i april – dagsorden og indlæg udefra
Der er indkommet forslag fra Ø. Jølby ang. tidspunkt for afholdelse af repræsentantskabsmødet. Forslaget
sættes til afstemning på repræsentantskabsmødet.
Ændringsforslag fra bestyrelsen:
Navneændring til Vandråd Mors?
Skal dagsorden for rep.møde ændres, så forslag kommer før vedtagelse af budget.
Indkaldelse kan kun ske pr. mail
EL sender vores nuværende vedtægter rundt + DV’s skabelon til vedtægter.
Datoforslag: 4., 6. 7. 11. eller 12. april?
Start med virksomhedsbesøg kl. 18.30 på Ø. Jølby vandværk, hvor de vil fortælle lidt om deres nye
vandværk.
Selve repræsentantskabsmødet afholdes i Midtmors Sport kl. 19.30. PØ bestiller lokale + forplejning.
Kommunens Team Grundvand deltager og informerer om nyt.
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Ad. 8 – Opdateringer på vores hjemmeside
PJL undersøger, om hvert vandværk skal have en hjemmeside i forbindelse med fællesregulativet, eller om
vores nuværende er tilstrækkelig. Og hvilke krav der evt. er i forbindelse med regulativet (se også pkt. 5
ovenfor).
Husk på repræsentantskabsmødet: Opfordring til opdateringer med navne og telefonnumre m.m.
Vi inviterer Louise Agger fra Forsyningen med til at deltage (AM).
Ad. 9 – Ledelsessystemer i Tethys og en papirudgave DV (FVD)
Vi beder Jette eller Forsyningen til at orientere om nyt (PJL).
Ad. 10 - Eventuelt
Generalforsamling Region Nord 9.4.16: PEN vil godt med.
Vandværksudstilling Aars 11.3.16: PEN, PØ og PJL deltager.
Tur til Århus 19.3.16: PJL har indhentet tilbud fra 2 busselskaber, og priserne er meget ens. Det aftales med
Thy vandråd, hvordan udgifterne fordeles ud over de 100 kr. i gebyr pr. deltager.
Tilbagestrømssikring: Reminder modtaget fra DV om vandværkerne har sørget for denne sikring?
Forslag til temamøde: Forsikring, nye regnskabsregler. Evt. inspiration til andet på vandværksudstillingen i
Aars.

Referent: Else Larsen
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