Vandrådet i Morsø Kommune

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde)
Tid:
Sted:

Torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00
Morsø Landbrugsskole, Tødsø

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag og afstemning herom
Eventuelt

Ad. 1 – Valg af stemmetællere:
Peter Nagel og Egon Møller blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2 – Valg af dirigent:
Johannes Aachmann blev foreslået og valgt som dirigent.
Johannes konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne (min. 2 ugers varsel) og
således beslutningsdygtigt.
Ad. 3 – Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag:
Det udsendte vedtægtsændringsforslag, som var godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde
d. 4.4.2016 blev gennemgået med ændring af:
- Navn: ”Vandrådet i Morsø kommune” til ”Vandråd Mors”
- Tid: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i april - til nu inden udgangen af marts.
- Dagsorden: Rækkefølge ændres, så indkomne forslag behandles inden budgettet.
- Forslag: Før inden 10. marts. Nu senest 10 dage før mødet.
- Afstemning: Vedtægtsændring kræver nu kun simpelt flertal, dog ved en opløsning af
Vandrådet stadig 2/3 flertal.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 4 – Eventuelt
Arne Munk orienterede om el-tilbud – vi kan nu hente attraktivt tilbud hjem for 2019-2020.
Repræsentantskabet gav grønt lys for at gøre dette.
Der har været ønsker om, at vi laver et nyt hygiejne/ledelseskursus. Hvis nok sammen med Thy,
så laves dette.
Vores regulativ er sendt videre til udvalget, som skal godkende det.
Opsigelsesmulighed til Kortcenter Viborg er udsendt.

Referent: Palle Larsen

____________________________
Dirigent Johannes Aachmann
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Efter repræsentantskabsmødet var der orientering om vores nye vandindvindingstilladelser:
Jette Vester orienterede om, at vandindvindingstilladelsen for de fleste af de almene værker på
Mors skal fornyes. Vandforsyningsloven fra 1980 gav dem 30 år. I 2010 blev dette krav kollektivt
udsat p.g.a. nye regler til nu max. 1 år efter, at vandhandleplanerne er vedtaget i kommunen.
7. marts 2016 blev denne vedtaget af Morsø kommune. Jette fremlagde de vandværker, der
mangler /skal have ny indvindingstilladelse.
Både almene vandværker, markvanding og private boringer skal have disse lavet – inden 20/3–
2017.
Udleveret eksempel på udfyldt ansøgning om indvindingstilladelser for vandværker blev
gennemgået:
-

-

Kommunen ønsker kopi af den gamle vandindvindingstilladelse, da de kan være
vanskelige at fremskaffe for dem.
Kopi af prøveboring fra gl. indvindingstilladelser ønskes gerne.
Pumpestrategi vigtig.
Ejerskab – hvis ikke vandværket ejer grunden, så gerne dokumentation for
ejerskab/lejekontrakt
Vandmængde m. begrundelse for behovet – evt. nye storforbrugere
Ønskes øget behov skal der evt. laves beregning på indvindingsoplandet. Naturstyrelsen
kan hjælpe her.
Forureningskilder – risikosteder
Vandbehandlingen og pumpeanlæg.
Filterskyllevand – vær opmærksom på afgift – Spildevandsafgift 15,2 % af
spildevandstaksten + afgift på 6,25 kr. / m3.(statsafgiften). Undersøg om det kan afledes til
vandløb /nedsivningsanlæg
Fremtidsplaner
Hvem bliver påvirket af vores øgede forbrug – som skal partshøres.
Pejledata af grundvandsspejlet i ro/drift 4 x årligt.
Procesdiagram – link på eksempler fra Thisted
Kort over ledningsnet – gerne link til vores digitale kort, evt. gerne alder på ledningsnettet.
Vedtægter + takstblad.
Billeder af vores½ vandværk – kan fx findes på miljøportalen.
Oplysninger findes:
Jupiter = GEUS databasen
Ses i vort ledelsessystem (over 17.000m3)
Miljøportalen
Kortlægning i vor redegørelse
BNBO rapporterne
VVM – anmeldelsesskema (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Krav til alle anlæg med
dybdeboringer (alle vi vandværker). Skemaet skal udfyldes, og der laves en VVM –
screening af kommunen. Krav a.h.t. klagegang efterfølgende. Eksemplet fra Redsted
vandværk udleveret.

Jette har sendt links, dias m.m. vedlagt denne mail.
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Egon Møller gjorde opmærksom på, at vi skal være klar over, at krav til administration af
vandværker vil være øget fremover, så der opfordres til at fx have fælles kontor, som er
specialister i de opgaver, vi skal have udført.
Jørgen Krog, DVN, viste eksempler på hjælp fra hans kontor:
- Via mail m.m. fælles udfyldning af skemaer.
- I Thy via besøg på nogle vandværker og få diskussion om ønsker og krav
- Hjælp til fremtidsønsker og forbedringer.
- Fleste boringer på Mors er fra før 2007, så fra før øgede krav til foring af boringer blev
indført.
- Sikre vore egne boringer er ”up to date”, så der ikke er utætheder.
- Boringsrenovering via brøndborer.
- Syddjurs Vandråd og landboforeninger har haft møde m. Jørgen Krog om indsatsplaner og
behov herfor.
- Vandværker ønsker at bestå som decentrale værker.
- Max. indflydelse ved at være på forkant m. indsatsplanerne, så vores ønsker /behov
kommer med.
- Fælles ørebeløb i pulje til at danne økonomisk baggrund.
Afsluttende en kort orientering om kommende indsatsplaner.
Jette udleverede indkaldelse til møde om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse d. 13 juni med
folk fra Naturstyrelsens rejsehold. Den sendes også direkte til alle vandværker.
Det nedsatte Koordinationsforum har det fælles ansvar for vejledning til de indsatsplaner, der skal
laves her på Mors. I samråd med Kommune – vandværker – vandråd – lodsejere.
Mere herom senere på året.

Referent: Palle Larsen
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