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            Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
Referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2015 kl. 19.00 

 
Tid: 7. december 2015 kl. 19.00 

Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 

Deltagere: Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM) 

Afbud: Per Ørberg (PØ), Poul Erik Nielsen (PEN) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Aftalefornyelse med Kamstrup om fællesindkøb af vandmålere. Jesper Nyberg fra Kamstrup 

deltager 

2. Godkendelse referat sidste møde 

3. Opfølgning siden sidst, herunder møde med kommunens Team Grundvand, møde med 

Morsø Forsyning, møde med Vandråd Thy 

4. Fællesindkøb af vandmålere i 2015 – opfølgning 

5. Økonomi 

6. Kommende aktiviteter, herunder udflugt til Århus Vand/Silhorko feb./marts, 

repræsentantskabsmøde i april, vandrådsmøde Region Nord 

7. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 – Aftalefornyelse med Kamstrup om fællesindkøb af vandmålere 

 

Jesper Nyberg fra Kamstrup deltog i mødet.  

 

PJL opsummerede kort baggrunden for den nuværende aftale med Kamstrup.  

 

Kamstrup vil helst have en stor samlet ordre på fx 1.000 målere, som de så leverer og fakturerer til de enkelte 

vandværker i det antal, de skal bruge. 

 

Tilbuddet skal specificere pris på målere og på tilbehørsdele. Et forlængerstykke med kontrolerbar 

kontraventil koster 105 kr. (si er inkluderet). Ved at anvende denne løsning overholder man lovkrav om 

kontrolerbar kontraventil. Måleren er normalt 130 cm og kontraventilforlængeren 60 mm. Måleren kan også 

leveres i 110 mm ved mindre brønde (samme pris). Der er ingen grund til, at vi har andet stående i tilbuddet 

end forlængerstykket med den kontrolerbare kontraventil. Løsning 3 er udgangspunkt.  

 

Kamstrup har slet ikke solgt det antal målere til vores vandværker, der var deres udgangspunkt for tilbuddet. 

JN kunne ikke sige, hvor meget salget lå under det forventede. Det var Kamstrup, der snakkede med hvert 

enkelt vandværk efter Vandrådets møde med dem og tilbuddets afgivelse, så Vandrådet kender ikke antal og 

tidsplan. 

 

Til vores rep.møde vil vi opfordre vandværkerne til at lave en samlet bestilling. Vi kan i løbet af 1. kvartal 

”markedsføre” tilbuddet og samle ordrerne. 

 

JN laver et nyt oplæg gældende for 2016. Vandrådet kan ikke sige, hvor stort potentialet for antal er for 

2016, men vurderer, at Kamstrup selv har nogle oplysninger fra deres samtaler med vandværkerne (Morten). 

 

EL sender navnene på medlemsvandværkerne til JN. 
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Ad. 2 -  Godkendelse af referat 
 

Referatet fra bestyrelsesmøde 29. september 2015 godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3 – Opfølgning siden sidst 

 

Team Grundvand: PJL sendt referat ud. AM spurgt LandboThy, om de kunne screene kort 20 år tilbage – 

kunne de ikke. 

 

PJL havde lavet et udkast til et brev fra vandværkerne til Team Grundvand ang. fritagelse for analyse i 

indvindingsområderne. Sendes ud til vandværkerne som skabelon til fri afbenyttelse. 

 

Beredskabsplaner: Flade har endnu ikke fået lagt beredskabsplanen på deres hjemmeside. FW skubber til 

processen. Sejerslev har også en, så PEN spørger Bjarne, om vi også må henvise til den som eksempel. 

 

I Thy har de spurgt vandværkerne, om de kunne acceptere et fælles regulativ for alle, og der var ingen, der 

meldte fra, så der ligger ét fælles regulativ for alle vandværkerne.  PJL skal lave et forslag til ny skabelon til 

regulativ. 

 

Møde med Morsø Forsyning: Vandaflæsningstakst forhandlet op til kr. 14,00. Dom på Bornholm fastsatte, at 

man ikke kunne forlange de beløb, der havde været i spil fra DV (FVD). 

 

Møde med Vandråd Thy:  

 

Ledelsessystemer: Vi ved ikke, hvor mange der har indført et system. Kommunen har ringet rundt til alle 

vandværker for at følge op på det efter tidsfristens udløb. Vi får sikkert mere info fra kommunen på 

repræsentantskabsmødet. 

 

Thy har lavet en fælles skabelon til takstblad. Skal vi lave et forslag til takstblad? Vi spørger på 

repræsentantskabsmødet. 

 

Temamøde om indvindingstilladelser afholdes på torsdag i Vandråd Thy. PJL deltager.  

 

Jette Vester, Team Grundvand, er i færd med at lave et skema til ansøgning om indvindingstilladelser. AM 

har spurgt LandboThy, om de kan lave ansøgningerne, og det har de bekræftet, at de kan. 

 

Ad. 5 – Økonomi 

 

Else laver budgetopfølgning og sender rundt. 

 

Ad. 6 - Kommende aktiviteter 
 

Udflugt til Silhorko/Århus vand: Laves i samarbejde med Vandråd Thy. PJL kontakter Silhorko ang. dato i 

februar/marts. 

 

Repræsentantskabsmøde april 2016:  Forslag til arrangement: Besøg Ø. Jølby vandværk + rep.møde i 

Midtmors Sport. 

 

Region Nord: Vandrådsmøde 5.-6. februar. Deltagere 2 fra Vandrådet + medlemmer fra koordinationsforum. 

 

Ad. 7 – Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af februar. 

 

 

                                                        Referent: Else Larsen   


