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            Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
Referat fra bestyrelsesmøde 18. april 2016 kl. 19.00 

 
Tid: 18. april 2016 kl. 19.00 

Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 

Deltagere: Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Per Ørberg (PØ), Poul Erik Nielsen (PEN) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse referat sidste møde 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning siden sidst, udflugt, repræsentantskabsmøde 4.4., generalforsamling Region 

Nord 

4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde a.h.t. nye vedtægter holdes inden 13. maj (6 uger) 

5. Vores nye fællesregulativ 

6. Status elaftalen, termografering og laboratorie/analyseaftalen 

7. Behov for fælles hygiejne/ledelseskursus sammen med Thy  

8. Hjemmesiden – opdatering – fælles skabelon – et krav fremover? 

9. Kommende opgaver 

10. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 – Godkendelse af referatet 

 

Referatet fra den 9.3.16 godkendt. Underskrives på næste møde (print manglede). 

 

Ad. 2 – Konstituering af bestyrelsen 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

 

Formand  Palle J. Larsen 

Næstformand  Arne Munk 

Økonomiansvarlig Flemming Worm 

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Per Ørberg 

 

PEN – deltager i ledningsejermøder og er SMS kontaktperson uden for Forsyningens åbningstider. 

  

Ad. 3 – Opfølgning siden sidst m.m. 

 

Kamstrup – sælgeren har kontaktet os. De mente, at Vandrådet skulle samle ordrerne sammen og afgive dem 

til Kamstrup, men aftalen med hans forgænger var, at de selv skulle gøre det. Vi afholdt et kontaktmøde, 

hvor de lavede aftaler med de enkelte vandværker. 

 

Udflugt til Truelsbjerg vandværk, Århus samt Silhorko  – i samarbejde med Vandråd Thy. En god tur, som 

levede op til forventningerne.  

 

Repræsentantskabsmøde – Bortset fra, at mødet trak for længe ud, hvilket også blev påtalt og taget til 

efterretning af bestyrelsen, et godt møde med god debat. Næste gang skrives det, at mødet slutter senest kl. 

22.00.  
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Interessant besøg på Ø. Jølby vandværk inden repræsentantskabsmødet. 

 

Generalforsamling Region Nord – PJL og PEN deltog d. 9.4.16. 133 deltagere fra 46 vandværker (der er 392 

vandværker i Region Nord). 

 

Ad. 4 – Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

 

Skal afholdes inden den 13.5.16 (6 uger efter ordinært møde). Dagsorden er 2. behandling af forslag til 

vedtægtsændringer. Forslag til indlæg derudover: Indvindingstilladelser, forsikring.  

Vi forsøger at arrangere et indlæg om indvindingstilladelser med deltagelse af Jette Vester fra Morsø 

kommune samt konsulent Jørgen Krog Andersen fra DVN, som har en del erfaring på området (Vandråd Thy 

har haft et lignende arrangement med ham). 

 

Datoforslag: 9., 10., 11. eller 12. maj. Holdes på landbrugsskolen, alternativt Midtmors Sport. 

AM kontakter Jette Vester. PJL kontakter DVN konsulenten (spørger Vandråd Thy om deres mening) 

PJL bestiller lokale og forplejning. 

 

Ad. 5 – Nyt fælles regulativ 

 

Kommunen skal have det på kommunalbestyrelsesmøde i maj.  

Vi har endnu ikke fået svar på spørgsmålet om, hvorvidt hvert vandværk skal have egen hjemmeside. 

Spørgsmålet er indsendt til Naturstyrelsen 

 

Hvis vi kan bruge vores fælles nuværende hjemmeside under Morsø Forsyning, kan Vandrådet lave en 

skabelon til, hvad indholdet skal være, som vandværkerne så kan udfylde og indsende til Forsyningen til 

registrering på vores fælles hjemmeside. Vi gør ikke noget, før afgørelsen om hjemmesiden er truffet. 

 

Ad. 6 – Status elaftalen, termografering og laboratorieaftalen 

 

På repræsentantskabsmødet var der positiv tilkendegivelse m.h.t. at lægge os fast på elprisen for 2019 og 

2020. 

 

Elaftale: AM har snakket med Energipartner, som tager fat i Forsyningen. Energipartner forslår, at vi låser 

50% fast som hidtil, men bestyrelsen er mest stemt for at låse 100% fast. Energipartner laver tilbud på begge 

løsninger. 

 

Termografering: AM kontakter Morsø El-teknik ApS, når vi nærmer os den nuværende aftales udløb. 

 

Laboratorie/analyseaftale: Nuværende aftale gælder t.o.m. 2016. I løbet af 2016 skal vi aftale, om den skal 

forlænges yderligere 1-2 år. AM kontakter Morsø Forsyning for at få deres mening. 

 

Ad. 7 – Behov for fælles hygiejne/ledelseskursus sammen med Thy Vandråd 

 

Når vi sender e-mail rundt med indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, kan vi spørge, om der 

er nogle vandværker, der er interesseret i et hygiejnekursus mere (fx for nye bestyrelsesmedlemmer.). 

Vodstrup har udtrykt interesse for et kursus.  Vi spørger Vandråd Thy, om de har nogle, der er interesseret. 

 

Opfordring til vandværkerne om at kræve af deres håndværkere, at de har været på hygiejnekursus. 

 

Ad. 8 -  Hjemmesiden – opdatering – fælles skabelon – et krav fremover? 

 

Se pkt. 5 
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Ad. 9 – Kommende opgaver 

 

PJL lovede på repræsentantskabsmødet, at vi ville sende information rundt om, hvordan man laver en 

opsigelse af aftalen med KortCenter.dk. PJL tager sig af det. 

 

Emner til mødeaftner: Nye regnskabsregler og forsikring – arrangement til efteråret. 

Indlæg fra firma, der fjerner kalk fra vandet. 

 

Nyt fælles regulativ: Vi skal informere vandværkerne på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. PJL 

følger op hos kommunen. 

 

DV arrangerer en tur (bus) til Folkemødet på Bornholm.  

 

Ad. 10 – Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde  forventes afholdt lige efter sommerferien.  

 

Beredskabsplan  - telefonnr. oversigt. Vi har lovet at sende den rundt. Poul Riisgaard tjekker numrene (PJL 

har kontakt). 

 

  
 

 

                                                         Referent: Else Larsen 

  


