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                VANDRÅD MORS 
  
 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2016 kl. 18.00 

 

Tid: 10. oktober 2016 kl. 18.00 

Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 

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

Flemming Worm (FW) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 18.4.16 

2. Opfølgning siden sidst – ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indsatsplanmødet 13.6.16 

3. Vandmålere – fælles indkøbsaftale med Kamstrup, fornyelse af aftale, konkrete opgaver for hhv. 

Kamstrup og Vandråd Mors m.h.t. opfølgning på aftalen, også efter vores Kamstrup-møde med 

medlemmerne d. 22.6.15. 

4. Afslutning på vores fælles regulativ (mail Poul Riisgaard 30.9.16) 

5. Elaftale + termografering + vandanalyser 

6. Aktiv vandrådsaktivitet fra Danske Vandværker 

7. Nyt hygiejnekursus? 

8. Indsatspuljer til indsatsplaner og sløjfning af brønde/boringer 

9. Temaaften om fx nyt regnskabsprincip, takstblade (fælles princip), forsikringsbehov/krav, andet 

10. Eventuelt (møde med kommunen) 

 

 
Ad. 1 – Godkendelse af referatet 

 

Referatet fra den 18.4. 16 godkendt.  

 

Ad. 2 – Opfølgning siden sidst m.m. 

 

Ekstraordinært rep.skabsmøde 12.5.16 med indlæg om indvindingstilladelser: Ændrede vedtægter godkendt. 

Efterfølgende blev papirer ang. tilladelser sendt ud til vandværkerne, som de kan udfylde og indsende. 

 

Vi har ikke noget indtryk af, hvor langt vandværkerne er. Var det en idé at arrangere et fælles møde for de 

vandværker, der skal ansøge, hvor Jette Vester kunne hjælpe med at udfylde papirerne, en aften eller en 

lørdag formiddag. Vi (PJL) kontakter Jette Vester og sender en forespørgsel ud for at høre, om vandværkerne 

er i gang og er interesseret. Inden da, indhentes accept dertil hos Jette Vester, Morsø Kommune.  

 

Indsatsplanmøde 13.6.16: Jørgen Krog fra DVN har efterfølgende kontaktet os for at høre, om vi skal bruge 

mere hjælp. PJL har holdt ham hen. Koordinationsforum har stadig ikke været indkaldt til møde. Kommunen 

bør indkalde, og PJL opfordrer Jette til at gøre det. 

 

Ad. 3 – Fælles indkøbsaftale med Kamstrup   

 

Jesper Nyberg fra Kamstrup deltog i mødet i forbindelse med indkøbsaftalen med dem.  

JN kunne oplyse, at persondataloven bliver skærpet om ca. 1½ år, så der kommer nye krav til behandling, 

bl.a. kryptering, af forbruger/persondata.  

Nogle vandværker går sammen om 1 pakke aflæsningsudstyr og deler dette, og i det tilfælde er det kun det 

ene vandværk, der har licens hos Kamstrup. 

Kamstrup hjælper gerne nye vandværker med at koble sig på en eksisterende aftale hos et andet vandværk. 

Denne information indføjes i aftalen. 
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Prisændringer i aftalen fra 2014? 1. års pris for hosted READy Suite for 800 stk. målere er steget 

til 17.294, mens prisen for efterfølgende år for hosting, support og brugerlicens er faldet knap 2.000 kr. 

 

Kamstrup fokuserer meget på at samle ordrer og produktion i store enheder. 

 

Hvor mange af vores vandværker har Kamstrup målere nu? Jesper kan undersøge det. 

Efter vores møde med Kamstrup for 1½ år siden havde Kamstrup kontakt med alle de interesserede 

vandværker. Hvor langt er de i opfølgningen? Iflg. Jesper stort set status quo. Kamstrups mål er at få et 

håndslag/en forhåndsordre på, hvor mange målere over en periode, vandværkerne forventer at købe i alt. 

Dette betragtes så som en stor ordre, som kan lægges ind til levering efterhånden, som vandværkerne ønsker 

det. Aflæsningsudstyr kan købes efterfølgende/løbende. 

 

Antennemuligheder er meget individuelle, så det foreslås, at disse skrives ind  i aftalen som ”skal aftales 

separat/tilbud indhentes individuelt hos Kamstrup”. 

 

De nye muligheder skal føjes ind i aftalen. Priser skal opdateres. Det skal også tydeliggøres, at priserne kun 

gælder målerhuset, og at kontraventil, forlænger etc. ikke er inkluderet.  

 

Prisafvigelser fra aftalen har været taget op med de vandværker, der har købt. Hvis priserne har været lavere, 

har Kamstrup kun beregnet disse, og ved højere priser end i aftalen har de drøftet det med de enkelte 

vandværker. Jesper Nyberg sikrer sig, at der er opkrævet korrekte priser. 

 

Husstandsdisplays kan ikke leveres mere. Kamstrup arbejder på at lave en løsning, hvor forbrugeren kan 

købe en adapter, som tilsluttes og derefter kan forbruget aflæses via en app. Der findes allerede en app-

løsning, som vandværker (forsyningsselskabet) kan købe til 1 kr./md./forbruger + nogle 

etableringsoplysninger. En antenneløsning (til aflæsning af løbende forbrug) vil naturligvis være at 

foretrække her, for at dataene er opdateret. Hvis man bruger manuel aflæsning af målerene, er dataene kun 

opdateret, når der læses af. 

 

Opfølgning på de vandværker, der viste interesse og hver især fik en snak på mødet med Kamstrup? Vandråd 

Mors (EL) sender en kopi af deltagerlisten fra mødet med interessetilkendegivelser, og Jesper Nyberg 

undersøger, hvem der har købt og melder tilbage. Kamstrup har tilsyneladende ikke foretaget sig noget m.h.t. 

at følge op på mødet afholdt i 2014. 

 

Hvis vi laver et fælles håndslag fra vores vandværker på antal målere inden fx 1.3.2017, får vi en pris på 

disse målere uanset, om de skal leveres i 2017, 2018 og/eller 2019. 

 

Vandrådet sender brev ud til vandværkerne, og Kamstrup kontakter vandværkerne efterfølgende. Det skrives 

i e-mailen til vandværkerne, at det er Kamstrup, der efterfølgende kontakter dem (PJL/EL). 

 

Ad. 4 - Afslutning på vores fælles regulativ (mail Poul Riisgaard 30.9.16) 

 

PJL kontakter Poul Riisgaard. Vores udspil til et nyt fælles regulativ blev godkendt af UTM i foråret, men på 

betingelse af, at Vandråd Mors indsamlede underskrifter fra alle vandværker. Dette var vi ikke informeret om 

og gik ud fra, at regulativet var godkendt. 
 

Ad. 5 - Elaftale + termografering + vandanalyser 

 

AM har afsluttet ny elaftale for 2019 og 2020 for Vandrådet og er der flere, der ønsker at komme med, kan 

de kontakte Arne. Kopi af aftalen sendes til de deltagende vandværker (AM/EL). 

Øen har sparet 80.000 kr. i tilbudsrunden i forhold til billigste tilbud, der er hentet hjem. 

 

27 termograferinger foretaget d. 6.10.16 hos 20 vandværker. Generelt så det fint ud.  

 

Vandanalyser – Kommunen har hos nogle vandværker stillet krav om kulbrinteanalyse. Der er tvivl om 

denne analyse er med i Eurofins-aftalen. 
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AM har talt med Gitte Guldberg hos Morsø Forsyning, og de er indstillet på at forlænge aftalen. 

Bestyrelsen var enig om også at forlænge aftalen endnu et år til slut 2017. AM meddeler dette til Gitte. 

Hvis det lovmæssigt bliver et krav om, at denne analyse (kulbrinte) skal foretages, må vi inkludere den ved 

vores næste aftale med Eurofins. 

 

Ad. 6 - Aktiv vandrådsaktivitet fra Danske Vandværker 

 

I seneste vandværksblad skrives, at de har ansat en teknisk rådgiver Henrik Blomhøj. Han tilbyder at tage 

rundt til vandrådene med inspiration til aktiviteter. Idé til fællesbestyrelsesmøde med Vandråd Thy. 

 

PJL kontakter Thy Vandråd. 

 

Ad. 7 - Nyt hygiejnekursus? 

 

Vi har i hvert fald 6-8 interesserede. Danske Vandværker afholder 3-dages kursus i Thy i november og 2-

dages hygiejnekursus.  

 

PJL kontakter DGE og spørger på en ny pris og dato. 

 

Ad. 8 - Indsatspuljer til indsatsplaner og sløjfning af brønde/boringer 

 

I en kommune har vandværkerne lavet en speciel forening/grundvandspulje med det formål at sløjfe brønde 

og boringer og fået en samlet (bedre) pris. En opgave, vi kan tænke over og evt. tage op. 

 

Ad. 9 - Temaaften om fx nyt regnskabsprincip, takstblade (fælles princip), forsikringsbehov/krav, andet 

 

Nyt regnskabsprincip – indeværende regnskabsår skal opgøres efter nyt princip. På repræsentantskabsmødet   

blev der opfordret til afholdelse af et sådant møde her i efteråret. PJL tager kontakt til Danske Vandværker. 

 

Takstblade – skabelon findes på Danske Vandværkers hjemmeside. Det er ikke alle vandværker, der er lige 

gode til at indsende takstblade til godkendelse hos kommunen hvert år inden 1. januar . 

 

Forsikringsbehov og krav: Cyper-forsikring, persondatalov, IT-datalov etc. Hvad skal vi forsikre for og 

hvornår? Emne til repræsentantskabsmøde. Måske var der på vandværksudstillingen et foredrag om dette 

emne?  

 

Performance benchmarking: I den nye vandsektorlov sættes fokus på vandværkernes præstationer inden for 

miljø, klima, sundhed, energi og forsyningssikkerhed, og fra 2018 skal vandværker indberette tal om 

vandkvalitet, brudfrekvens, energiforbrug og vandtab.   

 

Ad. 10 - Eventuelt (møde med kommunen) 

 

PJL deltager i kursus om vandværksjura 13.10.16.  

 

17.11.16 Kursus i vandrådets rolle i Åbybro. Hvis en fra bestyrelsen har tid og lyst til at deltage, betaler 

Vandrådet. Man melder sig selv til, hvis man vil deltage. 

 

OBS. Ikke alle vandværksformænd får info om kurserne fra Per Roth (Regions Nord DV). PJL tjekker med 

ham. 

 

Sidste år havde vi et møde med kommunen i nov./dec. Bestyrelsen er indstillet på et nyt møde med dem. PJL 

kontakter Jette Vester. 

 

     Referent Else Larsen 


