
 

          Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
 

Referat af repræsentantskabsmøde (generalforsamling)    
  

   
Tid: Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 

Sted: EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Tødsø 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  

5. Fastsættelse af kontingent/budget  

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 
På valg er: Poul Erik Nielsen, Per Ørberg og Palle J. Larsen. Alle tre genopstiller. 

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

10. Indlæg om FVD Ledelsessystemer v/Niels Christian Ravn, Region Midt 

11. Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard, herunder status 
kortlægning samt koordinationsforum 

 

 
Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer (24 deltagere fra 15 
vandværker). 

 
Ad. 1: 
 
Peter Nagel og Johannes Aachmann blev valgt som stemmetællere. 
 
Ad. 2: 
 
Bestyrelsen foreslog Egon Møller som dirigent, og han blev valgt. 
 
Egon konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne og således  
beslutningsdygtigt. 
 
Ad. 3: 
 
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk 
 
Palles beretning er vedhæftet/lagt ind på hjemmesiden som bilag. Den indeholdt flg. emner: 
 

 Lidt fra pressen om vandkvalitet, pesticider og statistikker samt nye prøvekrav. 

 Vandsektorloven 

 Medlemmerne af Vandrådet 

 Tilbud via Vandrådet – fælles kortopdatering/ledningsregistrering, analyseaftalen, 
      termografiaftalen og ny elaftale 

 Fælles SMS-ordning 
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 Hjemmeside på www.morsoeforsyning.dk/øensvandværker -  

 Måleraflæsning 

 Indkøbsaftale af målere 

 Bestyrelsesarbejdet 

 25 m zoner, BNBO, beredskabsplaner og fællesmøde med kommunen 

 Samarbejde med kommunen 

 Ledningsejermøder 

 Krav om hygiejnekurser og driftskurser 

 Krav om indførelse af ledelsessystemer 

 Medlemsmøder 

 Virksomhedsbesøg 

 Samarbejde med Region Nord 

 Fremtid 

 Erstatning ved gravearbejde 
 
Vedr. hjemmesiden: Alle medlemsvandværker opfordres til at tjekke, om de oplyste navne etc. i 
forbindelse med deres vandværk er ajourførte, og hvis ikke give besked om rettelser til Else Larsen 
eller direkte til Anette Bertelsen hos Morsø Forsyning med kopi til Else. 
 
Palle sluttede sin beretning med en tak for godt samarbejde til medlemmer, bestyrelse, sekretær 
og kommunen. 
 
Arne Munk aflagde beretning om el- og termografiaftalerne, og denne del af beretningen er også 
vedhæftet/lagt ind på hjemmesiden. 
 
Arne opfordrede på bestyrelsens vegne medlemmerne til at udvise solidaritet og ikke trække sig 
efter at have givet tilsagn om deltagelse i en aftale. Kun derved kan vi opnå de billigste priser og 
opretholde troværdigheden over for vores leverandører. 
 
Spørgsmål og kommentarer til beretningerne: 
 
Else Larsen: Opfordrede medlemsvandværkerne til at bede forbrugerne tjekke deres tilmeldinger til 
SMS-service. Mange husstande modtager SMS’er til både børn og voksne, hvilket måske ikke er 
nødvendigt. Else opfordrede også vandværkerne til at være opmærksomme på SMS beskedernes 
længde. 1 SMS = max. 160 tegn (dvs. bogstaver inkl. mellemrum og tegn). Hvis en besked er 
længere end 160 tegn, deles den i 2 beskeder, og der betales således for udsendelse af 2 
beskeder. Morsø Forsyning havde heller ikke været klar over/opmærksom på dette før for ganske 
nyligt. 
 
I forbindelse med aflæsningsaftalen med kommunen blev der givet udtryk for den mening, at 13 kr. 
ikke er nok, hvis der skal udsendes målerkort, og hvis vandværkerne skal lave al arbejdet. Palle 
kunne meddele, at der andre steder snakkes om fx 30 kr., men vi afventer en domsafsigelse i en 
sag om dette spørgsmål.  
 
Der blev ligeledes stillet spørgsmål om, hvorvidt kommunen kan kræve, at vandværkerne aflæser 
målerne samt påpeget, at det er meget vigtigt, at aflæsningerne er præcise. Der blev spurgt, om 
kommunen kan bruge vandværkerne rent juridisk til aflæsningerne, hvortil der blev svaret, at kravet 
kun er, at vandværkerne skal sørge for aflæsning af vandmålerne, men et samarbejde med 
kommunen er en god idé a.h.t. vandafledning. Og vi bør hjælpe hinanden, vandværker og 
forsyningen. 
 
Forsyningens revisor kan vurdere og stille spørgsmål ved, om aflæsningerne er valide.  
 
 

http://www.morsoeforsyning.dk/øensvandværker
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Gitte Guldberg, Morsø Forsyning: Det er meget vigtigt, at forsyningen informeres om udskiftning af 
målere, samt at det er i orden at bruge vandværker til aflæsninger. 
 
En fordel ved at de lokale vandværker aflæser målerne er, at de kender forbrugerne og kan være 
med til at vurdere om de oplyste tal er realistiske. En bedre pris på aflæsningerne vil sikkert 
animere flere vandværker til at opsætte elektroniske fjernaflæsbare målere. 
 
Palle Larsen: Vandrådet vil arbejde på den løsning, der er nemmest for alle parter. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 4: 
 
Årsregnskabet blev fremlagt af Else Larsen. Regnskabet udviste et resultat på -45.933 kr., hvilket 
var forventet p.g.a. fakturaer for SMS-service + opstart heraf i 2013, som først er indgået i 
regnskabet for 2014.  
 
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 5: 
 
Budget for 2015 blev fremlagt af Palle. 
 
Der blev fra repræsentantskabet opfordret til at være opmærksom på likviditeten, når 
kassebeholdningen falder. I 2015 vil fakturaer for SMS-service blive udsendt mere end én gang 
årligt. 
 
Der blev fra et par deltagere givet udtryk for, at beløbet til administration på 3.700 kr. er et lavt 
beløb, som godt kunne sættes op. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. kr. 4,00 + moms pr. forbruger. 
 
Budget og kontingentforslag blev godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 6: 
 
Der var indkommet et forslag til repræsentantskabsmødet, men først efter fristen for indsendelse af 
forslag, og forslaget kan således ikke bringes til afstemning på repræsentantskabsmødet i år, men 
det vil blive drøftet under punktet ”eventuelt”. 
 
Ad. 7: 
 
Poul Erik Nielsen, Per Ørberg og Palle J. Larsen var på valg, og der var genvalg til alle 3. Herefter 
består bestyrelsen af flg. medlemmer: 
 
Flemming Worm (Flade vandværk) 
Arne Munk (Elsø vandværk) 
Poul Erik Nielsen (Redsted vandværk) 
Per Ørberg (Ø. Jølby vandværk) 
Palle J. Larsen (Torup-V. Jølby vandværk) 
 
Der var også genvalg til suppleanterne Peter Nagel (Sdr. Dråby vandværk) og Knud Larsen 
(Sundby vandværk). 
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Ad. 8: 
 
Der var genvalg til revisorerne Knud Ladefoged (Alsted vandværk) og Guido Ehinger (Flade 
vandværk) samt til revisorsuppleant Egon Møller (Sydmors vandforsyning). 
 
Ad. 9: 
 
Der var efter tidsfristen indkommet forslag fra Ø. Jølby vandværk om, at repræsentantskabsmødet 
afholdes i marts med det formål at lokke flere til mødet, inden sommertiden og forårets aktiviteter 
sætter ind. 
 
Palle Larsen gav udtryk for sin mening om, at april er passende, da dette tidspunkt er efter, at de 
fleste vandværker har afholdt deres generalforsamlinger, og de nye bestyrelsesmedlemmer er på 
plads.  
 
Johannes Aachmann, Ø. Jølby foreslog, at de lokale vandværker kunne opfordres til at afholde 
deres generalforsamlinger inden 15. marts, og så kunne Vandrådet afholde 
repræsentantskabsmøde inden 1. april. 
 
Forslaget kan tages op på repræsentantskabsmødet næste år. Kræver vedtægtsændring.  
 
Ad. 10: 
 
Indlæg ved Niels Chr. Ravn, Region Midt. 
 
Myndighederne stiller i bekendtgørelse nr. 132 krav til vandsektoren om kvalitetssikring på almene 
vandforsyningsanlæg, herunder krav om kursus for den driftsansvarlige samt indførelse af 
kvalitetssikring for alle vandværker, der leverer 17.000 m³ vand/år. 
 
FVD tilbyder at fortolke love og bekendtgørelser samt fremkomme med løsningsforslag på fælles 
vandværksproblemer, kursustilbud etc. Hvis man følger FVDs håndbogsserie, har man et 
ledelsessystem. 
 
Naturstyrelsen har lavet en vejledning til bekendtgørelsen, som kan findes på FVDs hjemmeside 
under lovgivning/vejledninger. 
 
Hvis man følger FVDs håndbogsserie, har man et ledelsessystem.  
 
Man skal kun føre det, man har behov for, altså det der er et problem for ens vandværk. 
 
Niels Chr. Ravn har på baggrund af erfaringer fra sit lokale vandværk, lavet et ”papirbaseret” 
ledelsessystem, og desuden findes det computerbaserede system Tethys, som tilbydes af FVD. 
 
Det papirbaserede ledelsessystem med indhold af skemaer kan hentes på www.fvd.dk/drift-og-
administration/kvalitetoganalyser/ledelsessystem på egen pc og tilpasses det enkelte vandværk. 
Der er meget mere på skemaerne, end vandværkerne sikkert har brug for, men det er nemt at 
slette og redigere i systemet.  
 
Niels Chr. foreslår, at kladden (mappen) ligger på vandværket og tages med på bestyrelsesmøder, 
og så skriver man det ind, der har interesse for andre (fx bestyrelse, generalforsamling, etc.). 
Bestyrelsen kan også indføre beslutninger, der fx skal udføres af vandværkspasseren. 
 
Niels Chr. Ravn udleverede en USB til Vandrådet, og vandværkerne kan rekvirere en mail med 
systemet, som er nemt at lægge på vandværkets PC. Opdateringer skal hentes på FVD’s 
hjemmeside. 

http://www.fvd.dk/drift-og-administration/kvalitet
http://www.fvd.dk/drift-og-administration/kvalitet


             Referat repræsentantskabsmøde Vandrådet i Morsø Kommune 21.4.2015 
  

 5 

 
NCR gennemgik de enkelte afsnit i systemet. Opfordrede ti,l at man sletter de elementer, 

man ikke har brug for – og evt. tilføjer andre, som er relevante for det enkelte vandværk. 
 
Ad. 11 
 
Poul  Riisgaard, Morsø Kommune understregede vigtigheden af at opdatere 
vandværksoplysningerne på CVR-registret, da oplysningerne bruges til elektronisk post fra 
kommunen. 
 
Jette Vester : 
Grundvandskortlægning: Møde med Naturstyrelsen i efteråret. 19.12.14 modtog kommunen den 
endelige kortlægningsrapport fra Naturstyrelsen. Mail er sendt til vandværkerne. Data kommer 
formentlig med i en bekendtgørelse i efteråret 2015. 
 
I forhold til det vi tidligere har set, er der nogle steder ændret rigtig meget (ex. Ørding) for 
indvindingsområderne. 
 
Skovrejsningsområderne er ændret en del fra 2009 til 2013. Kommunen udpeger områderne. Der 
er muligheder for at søge tilskud til skovrejsning i disse områder. 
 
Koordinationsforum: Skal bistå kommunen ved udarbejdelse af indsatsplaner. 1. møde forventes 
afholdt i maj måned. 
 
SFI (sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Miljøministeriet udpeger ikke området på Mors. 
 
Naturstyrelsens rejsehold:  
Konkrete forslag til indsatser i små indvindingsområder med stærkt begrænset økonomi.  
Juridiske og økonomiske aspekter af indsatser. Vil det være en idé at få dem til Mors?  
 
Tilkendegiv til Vandrådet, hvis der er interesse!  
 
Generelt: hvis I har nogle initiativer, tanker eller ideer i forhold til indsatsplaner, så kontakt Jette 
Vester, jette.vester@morsoe.dk , 99707072. 
 
Poul Riisgaard: 
 
Perfluorstoffer (PFAS) (brugt i brandslukningsskum): kan sive ned gennem jorden, hvor der har 
været afholdt mange brandøvelser. Kommunen har vurderet, at der ikke eksisterer eller har 
eksisteret fare for dette på Mors, altså ikke nødvendigt at analysere for dette. 
 
Nogle vandværker er fritaget for analyse for aromater, PAH og chlorerede kulbrinter. Kun analyse, 
hvis der er mistanke om forurenede områder (typisk i forb. med brændstoffer (benzin fx) og 
renserier. 
 
Metaxalyl, metrbuzin og Diuron: Man kan blive fritaget, hvis man kan påvise, at der ikke har været 
dyrket kartofler, frugttræer etc. i indvindingsområdet i flere årtier (dvs. min. 20 år). 
 
Poul Riisgaard kender et firma, Conterra, nær Foulum, der kan lave kortudtræk af områder, hvor 
der fx har været dyrket kartofler. Forslag: Vandrådet kunne købe et udtræk over Mors. 
 
Der blev spurgt, om man skal have lavet analyse hvert år, hvis man får lavet en analyse, der ingen 
stoffer finder, hvortil  Poul Riisgaard svarede, at han ikke kan se, at bekendtgørelsen giver 
mulighed for at springe dem over. 
 
På spørgsmål om kommunerne kan snakke sammen og blive enige om fremgangsmåde, svarede 
Poul Rissgaard, at hvis man på overbevisende måde kan påvise, at der ikke har været dyrket de 
pågældende afgrøder og der intet er fundet, kan kommunen give dispensation på ubegrænset tid. 

mailto:jette.vester@morsoe.dk
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Kvalitetssikring: Skal være udarbejdet og meddelt kommunen senest 1.7.15. 
 
Drifts- og hygiejnekursus: Driftsansvarlig skal på kursus, og der skal udpeges en driftsansvarlig.  
Frist for at melde ind til kommunen, hvem der har været på kursus 31.8.2015. 
Udlicitering af driftsansvarlig: Det kan man godt, men så har man pligt til at sikre sig, at 
vedkommende har været på kursus. Lav aftale om, hvem der står for hvad – vigtigt i fx 
forureningstilfælde. Hvis vandværksformanden fx er på ferie, er det så smeden (hvis denne er 
driftsansvarlig), der udsender kogepåbud? Får vedkommende analyserapporter straks efter, 
vandværket har modtaget dem. Kommunen vil evt. udbede sig kopi af kontrakten med den 
driftsansvarlige for at sikre, at ansvarsfordelingen er på plads. 
 
På kommunens hjemmeside offentliggøres tilsynsrapporter og takstskemaer (a.h.t. benchmarking 
– hvad ligger andres takster på). 
 
Der blev i repræsentantskabet givet udtryk for, at man syntes, at denne sammenligning og 
offentliggørelse er at gå for tæt på, og at vandværkernes opgave er at sikre forbrugerne bedst 
muligt vand til bedst mulige pris, men vilkårene, både fysiske og økonomiske - for de enkelte 
vandværker er forskellige. Det er ikke offentligheden, men kommunen, der har tilsynspligt med 
vandværkerne. Hertil der blev svaret, at oplysningerne har altid kunnet fås ved 
forespørgsel/aktindsigt. 
 
Efter diskussionen bekræftede Jette Vester, at de havde hørt repræsentantskabets holdninger,  
men hun tror ikke, at der er mange, der vil kigge på tilsynsrapporterne og takstskemaerne for de 
andre vandværker. Hun og Poul Riisgaard undersøge, hvad der er krav om, der skal 
offentliggøres.  
 
Palle Larsen: Vandrådet vil tjekke med FVD, og Vandrådet og kommunen vil snakke sammen og 
arbejde på en løsning. 
 
Virksomhedstilsyn kommer også på kommunens hjemmeside, det er et obligatorisk lovkrav. 
 
 
 
Palle Larsen sluttede aftenen af og takkede de fremmødte medlemmer og indlægsholderne. 
 
 
 
 
      Referent: Else Larsen 
  
 
____________________________ 
 
Dirigent Egon Møller 
    



Vandrådet i Morsø kommune 

 

 

Beretning for året 2014 – 2015 

 

Repræsentantskabsmødet den 21 april 2015 på Morsø Landbrugsskole. 

 

Lidt fra pressen. 

 

Vand af god kvalitet er ikke en selvfølge. Og når man i pressen flere gange her sidst i marts hørte, at en 

direktør fra DANVA udtaler, at hver 4´ boring er ramt af pesticidforurening bliver man selvfølgelig bekym-

ret. Der er henvist til den nye årlige status rapport fra GEUS, som kom her 25 marts 2015. Når denne 

nærlæses, så siger den, at det går den rette vej. Der kan spores pesticider i ca hver 4`, men det er kun  

3 ½ % der overskrider de 0,1 ug/l, (grænseværdien for drikkevand). Vi ønsker selvfølgelig dette ikke var 

der, men en rapport , og statestik bør bruges korrekt. Som alm forbruger er de 25 % NEMT at huske.  

FVD har begrundet rapporten, men ville ikke gå i presse – diskussion med DANVA. 

Rapporten siger: 

Nitrat: mest udbredt i det nordlige jylland. De gennemførte reguleringer for bl.a. landbruget bærer frugt, 

da det yngste grundvand har en faldende tendens i forhold til det ældre grundvand. 

Pesticider: Også her en faldende tendens i de øvre grundvandsmagasiner, mens det længere nede 

stadig findes rigeligt nogle steder.  Denne ”puls effekt” er ” fortidens synder” med brug af nu forbudte 

stoffer.   

Glyphosat (roundup) er mest brugt herhjemme, men findes yderst sjældent længere nede, og derfor er 

der ikke grundlag for at regulere anvendelsen aht grundvandet. Miljøstyrelsen var i oktober fx fremme 

med en redegørelse, som sagde  at ved fuld brug af midlet efter foreskrifterne i korn, ”så skulle en per-

son på 60 kilo  spise 10 kg kornprodukter hver eneste dag hele livet, før der kan være en sundhedsrisi-

ko.” 

Nye prøvekrav.  Via bl.a. disse undersøgelser for op til 171 forskellige pesticid-stoffer har man bl.a.  

fundet metlaxyl-M i en prøve under kartoffeldyrket jord, og derfor dette med i boringskravet nu. Men har 

man ikke dyrket kommiciel kartofler i jert indvindingsopland, så kan I fritages for disse forholdsvis dyre 

prøver ved at give kummunens folk besked.  Gælder også bl.a. juletræs dyrkning. 

 

Men vær ikke i tvivl – vil vil i vandværkerne allerhelst være fri for alle disse stoffer, men må leve med 

risikoen  ved vore prøver – derfor har FVD fx også gået med i kampagnen for ”giftfri haver”.  

 

Vandsektorloven drøftes stadig med bensmarking – skat – lånekrav-dyrere vand -  m.m.  Kun Nykø-

bing vand der er herunder, og FVD kæmper stadig for at deres medlemsværker løftes ud herfra. 

 

For meget og for lidt er uheldigt 

  
 

Medlemmerne 

 Her på Mors er der nu 33 almene private vandværker (Ejerslev og Sejerslev gået sammen) og så 

Morsø Vand A/S, samt 10 lidt større private vandværker.    

 – Medlemmer: alle 33 private almene og Morsø vand A/S, som også er et alment vandværk. At være 

100 % med er der kun få  andre kommuners Vandråd der matcher..   

-  5825 (5846) forbrugere hos de 33 private og 4087(4066) hos Morsø Vand –i alt 9912 

(9912), så præcis samme antal...  

-  Kontaktudvalget etableret i maj 2004 - 27 medlemmer. Fremover bliver vi lidt færre, 

da der er sket fusioner siden nytår.  

Vi forsøger at lave nogle fordelagtige tilbud for vore medlemmer så det ikke kan svare sig at stå udenfor.  

 

Vi har 2 vandråd – vore i kommunerne,der dækker  grundvandet, og så ”statens Vandråd” der dækker 

overfladevandet. Vi er repræsenteret i det vandråd der dækker oplandet  Limfjorden. Vandværksfor-

eningerne er repræsenteret i disse. I Limfjorden var det en fra DANVA som kom med, mens  FVD region 



Nord kom vi med i Mariager fjord og Nordlige Kattegat / Skagerak  området. Det er mest praktisk, at det 

er en fra Regionsbestyrelserne i FVD der er repræsenteret, da der er mange af vore Vandråd dækkende 

fx Limfjorden.  

.  

Tilbud via Kontaktudvalget 

 

Fælles kortopdatering / ledningsregistrering.  

Aftalen er kortopdatering via Kortcenter.dk i Viborg og ledningsregistrering via Galten Elværk. Vi fik en 

rabataftale. Nu har Kommunerne og staten lavet deres eget matrikelkort, FOT-kort som er gratis tilgæn-

gelig. Galten Elværk har givet grøn lys for, at de kan bruge dette.  

I dag betaler kontaktudvalget et årligt beløb til Galten Elværk for en server-plads. Derudover betaler 

hvert vandværk der er med i aftalen et årlig beløb til Kortcenter.dk A/S. . Men vi kan kun komme ud af 

kontrakten med Kortcenter.dk ved at sende en skriftlig opsigelse / via mail fra hver enkelt vandværk, da 

hver har underskrevet en kontrakt. Opsigelsen er til et nytår, men fristen skal ses på kontrakten, eller 

ring til Britta Hjorth, Kortcentret, som er inde i sagen.  

 

Analyseaftalen 

Vi har en aftale med Eurofins, som man kan benytte, hvor der kan spares en del penge. Der har været 

et par enkelte henvendelser, men ellers kører det generelt fint. Vi kan rose folkene i Kommunen for at 

have udarbejdet prøveplanerne, men også fordi der holdes øje med om antallet af prøver følger planen. 

Reelt er det de enkelte vandværkers opgave/problem, men jeg tror Poul Risgaard ikke kan lade være 

med at tænke på vores side, så mange tak for dette. 

Vi har holdt møde med Eurofins i år, da bl.a. de nye krav til pesticider i boringskontrollerne blev indført. 

Disse er ret dyre, og ikke i vor tilbudsmappe. Det viser sig at disse skal ”opsættes” specielt ved analy-

sen, så de er dyre, så vi undgår ikke de ca 1500kr / prøve.  Derfor opfordres I til selv at indberetter til 

kommunen, hvis I ikke har haft kartofler og juletræer i indvindingsoplandet.  

 

Termograferingsaftale 

For os der er med i FVD´s forsikringsaftale med TRYG blev der indført krav om termografering af vore 

El-tavler. Den aftale vil Arne komme ind på herefter. 

 

Ny El-aftale 

Vi arbejdede sidste år på at lave en aftale for vore medlemmer. Den kom i hus, og Arne vil også oriente-

re om den herefter.  

 

Fælles SMS ordning 

Vi har lavet en aftale med firmaet Blue – Idea. Hos Morsø forsyning er l Annette Bertelsen tovholder og 

sender ud for os i dagtimerne, mens Poul Erik gør det derudover, hvis man henvender sig. Det er blevet 

brugt rimelig flittigt, men fordelene er nok ikke udnyttet helt endnu. Der er her til nytår opkrævet for 

107.560 SMSér – efter ønsker / behov til forurening – gravearbejde – utætte rør – pludselig stort spild, 

så medlemmerne får mulighed for at reagere – især når de fleste af os endnu ikke har fjernaflæste måle-

re, så vi hurtigt kan få et overblik over de enkelte måleres forbrug. Ved indkaldelser til mø-

der/generalforsamlinger er det også et let hjælpemiddel.  

Det kan godt være, at der ved en forurening fra embedslægen / kommunen  kræves skriftlige sedler 

rundt, men en SMS virker her og nu, uanset hvor folk er – og hvem der fx bor i sommerhuset, så kan de 

advares af ejeren, som jo ikke lige læser post hver dag. Så kan det skriftlige supplere og sikre lovkrave-

ne. Prisen er nu i fast kontingent 18.000 for Vandrådet årlig, eller ca  2 kr pr forbruger. Ikke megen post 

herfor til vel nu 10 kr pr brev –a-post.. Vi ved godt, at der på hver adresse er tilknyttet 2 -4 mobilnumre, 

så de 20 øre pr SMS også tæller med, men porto – eller direkte aflevering koster også en del.  

Om vi skal modernisere udsendelsesproceduren mod en merbetaling på 5000 + 200 kr pr mdr. overve-

jes i bestyrelsen. Der er fordele ved udsendelsen, og det er taget med i budgettet   

 

Hjemmeside – ordning med Morsø forsyning. 



Via Morsø Forsynings hjemmeside  har vi  vores egen afdeling i Vandrådet, og her henvisning til alle 

vore medlemmer.  – Her kan vi have vore bestyrelsesoplysninger, referater og vandanalyser m.m. Også 

en henvisning til ens egen hjemmeside. I opfordres herfra til at I går ind og checker jeres oplysninger, 

og så får dem ajourført hos Anette. Nye tilflyttere og andre kigger og prøver måske at få fat i en forkert 

person denne vej.  

 

Måleraflæsning 

Vi har med Morsø Forsyning hidtil haft en god og nem aftale om udveksling af målerdata, så kunden kun 

skal videregive aflæsningen til 1.sted. Forsyningen udsender målerkort, og vi indhenter fysisk de mang-

lende aflæsninger.  Ikke alle værker ar med i denne aftale.Hvis forbrugeren skal sende 2 aflæsninger ind 

giver det forvirring. Nu bliver fjernaflæsnings – urerne mere udbredte, så det gør det nemmere. Her har 

vi en aftale med Morsø forsyning om en pris på nu 13 kr. pr måler. 

Forsyningen har her ved nytår haft lidt bøvl med deres udsendelser og dermed indberetninger. De har 

set nærmere på opgaven og vil nu indstille til, at vi fremover selv aflæser vore urer, og så indberetter til 

dem.  De vil til gengæld give den rigtige pris for dette, uanset om man har alm., eller fjernaflæste måle-

re. 

Der har været en del skriverier om dette i FVD´s blad, det sidste par år, hvor man arbejder på en fælles 

aftale efter at konkurrencestyrelsen blandede sig. FVD har en model på hjemmesiden, så der også ar-

bejdes med nytteværdi, som gjorde Konkurrencestyrelsen tilfreds. Sidste år omtalte vi her om en sag fra 

Bornholm, hvor byretten i Rønne afsagde en dom på kun 8,50 kr / måler. Altså en ren portoafgift. Den 

blev anket og skulle snart komme på bordet igen, så det sidste ord er ikke skrevet i den sag. FVD og 

DANVA arbejder på en fælles løsning 

 

Måleraftale  

Vi lavede sidste år en fælles indkøbsaftale med fjern aflæsbare målere med Kamstrup. Vi tror på at det 

er en god og stabil måler. Aftalen indebærer en rabatmulighed, når vi går flere værker sammen om en 

bestilling. Fabrikken laver ordrefremstilling. Der er ikke et lager. Det er derfor billigere/ måler når der 

laves 600 frem for 67. Ved køb over 500 målere spares 20 kr / måler, så det er også værd at hente. Her-

fra opfordres til at indkøbe i puljer, så rabatten nås. Vi kan ikke pålægge jer noget – men et tilbud efter 

ønsker fra en del af vore medlemsværker.  

Selve aflæsningsudstyret moderniseres løbende, og kan nu ske via sin mobiltelefon. Og flere vandvær-

ker kan gå sammen om selve aflæsningsudstyret, så der spares penge.   

Vi ved, at der er flere af jer som planlægger udskiftning i år – I kan evt lige mødes lige herefter, så vi kan 

skabe kontakten, så en rabat kan fås.  

 

Bestyrelsesarbejdet. 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder  + flere små møder pga de opgaver vi har haft siden sidste Repræsen-

tantskabsmøde. Vi har været repræsenteret til bl.a. Region Nords vandråds  møde og generalforsam-

ling. Der har også været møde med vandrådet i Thy. 

 

25.m. Zoner – BNBO. –beredskabsplaner og fællesmøde.. Dette har fyldt noget, men omtales af Jette 

og Poul  senere  

 

Samarbejde med Kommunen. 

Vi har via Vandrådet haft et godt samarbejde med folkene på kommunekontorets vanddel og haft et 

fællesmøde i år..   

 

Ledningsejermøder. 

Poul Erik er vor repræsentant i de fællesmøder der holdes her i kommunen, så gravearbejde koordine-

res.  I kan også komme med indspil hertil.   

 

  

 

 



Krav om Hygiejnekurser og Driftskurser. 

Det er stadigt et lovkrav, at vi fra alle vandværker skal sende en driftsansvarlig på Hygiejnekursus og et 

obligatorisk driftskursus. Det kan være en fra bestyrelsen, den daglige vandpasser  eller en VVS- mand 

vi udnævner/ansætter som driftsansvarlig, som vi sender på disse kurser.    

Der er kurser der tilbydes af FVD, som er på henholdsvis 2 dages Hygiejnekursus og 3 dages driftskur-

sus. Det er overnatningskurser de tilbyder. 

 Vi har  sammen med Vandrådet i Thy arbejdet på en kursusmodel og afholdt 2 lokale kurser i Øster 

Jølby sammen med Miljø- og ingeniørfirmaet DGE her i januar /marts. Der var god tilslutning med 15 og  

deltagere. Der var fuld program og meget rutinerede indledere, som vidste noget om vandværksdrift. 

Efterfølgende kun hørt godt om disse koncentrerede kurser, hvor kursus bevis blev udstedt efter en prø-

ve..  

Er man rutineret, og inden for de seneste år har deltaget ved FVD´s aftenskurser i vandkvalitet og vand-

værksdrift, så kan man selv læse det faglige op, og gennemføre selve prøven til 1500 kr. i alt 

 

Krav om at indføre Ledelsessystemer. 

Der er i 2014 et krav om at alle værker med over 17.000 m3 i forbrug skal have indført et ledelsessy-

stem – enten i papirform – eller på EDB.  

Vi afholdt sidste sommer et lokalt medlemsmøde, hvor Thetys program blev fremlagt af Soleig fra Lol-

land.  Hun gjorde det rigtig godt.  Og jeg ved nogle har startet op på dette program, men vi ved også det 

halter enkelte andre steder, og derfor har vi det på programmet senere i aften med en mere simpel pa-

pirudgave.  

Et ledelsessystem skal godkendes af kommunen – de skal acceptere vort system senest her 1.7..   

 

Medlemsmøder 

Vi  holdt det føromtalte Thethys møde. 

 

 Virksomhedsbesøg 

Vi var ikke på besøg forige år, så vi prøvede igen med fælles bustur og besøg hos henholdsvis  et helt 

nyt vandværk ved Århus, samt besøge Silhorko samtidigt. Det blev først udbudt i November, men for få 

tilmeldte – Vi udbød igen i god tid til den 28 februar. Igen for få , så aflyst.  

Vi vil nu hører forsamlingen om det var en for uinteressant tur, eller travlhed der gav for få.  Vi tror stadig 

det kunne være en god ide, men evt sammen med nabo – vandråd.  

.  

Samarbejde i Region Nord 

Der holdes en del kurser og møder, som de er primus motor i. Derudover inviteres vi fra bestyrelsen til 1 

årligt møde, hvor vi opdateres via spændende indlæg. Her får vi også kontakt til andre personer i sam-

me situation, og det er meget givtigt.  

De står også bag vandværksudstillingen i Års her i marts, hvor flere af jer var oppe og få inspiration. 

De har også deres egen generalforsamling.:  

 

FVD er vi vel alle medlemmer af, og her er der rigtig god hjælp at få, når en ukendt opgave opstår.  

FVD´s medlemsblad er beregnet til alle i bestyrelsen samt vandpasseren. Vi vil opfordre til at alle får, så 

de er velinformerede med hvad der sker på området . 

 På deres hjemmeside er der også mange gode oplysninger.  

Vi kan kun opfordre til at blive tilknyttet deres ugentlige nyhedsbrev på mail – så er man rimelig godt 

opdateret i små bidder – bladet er efterhånden blevet noget omfattende.  

 

Fremtid 

Ny vejledning til Normalregulativ er kommet fra Naturstyrelsen her i efteråret.  Der er kommet en vejled-

ning hertil fra FVD her i 2015.  Vi skal i Vandrådet sammen med kommunens folk have udarbejdet en 

standard som gælder for Mors. Den kan herefter tilpasses det lokale vandværk. I vil hører fra os, da det 

er de enkelte vandråd, som skal tage teten her. 

 

Erstatning ved gravearbejde 



Der er lige kommet en dugfrisk landsaftale om dette emne i sidste uge. Bag den står SEGES (tidl. Land-

centret for landbrug) og DANVA og FVD.  Ved at følge den har man et rigtig godt udgangspunkt.l 

 

 

 

Jeg vil hermed sige tak for samarbejdet til bestyrelsen, sekretæren og kontaktudvalgets medlemmer og 

Kommunens repræsentanter for de udfordringer arbejdet giver.  

 

Herefter Arne´s indlæg.  


