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            Vandrådet i Morsø Kommune 
  

 
Referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2015 kl. 19.00 

 
Tid: 29. september 2015 kl. 19.00 

Sted: Mødelokale, Morsø Folkebibliotek 

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

Afbud: Flemming Worm (FW), Per Ørberg (PØ), 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse referat sidste møde 

2. Opfølgning siden sidst  

3. Fællesindkøb af vandmålere i 2015 – opfølgning 

4. Forslag fra kommunen om møde med Naturstyrelsens rejsehold 

5. Måleraflæsningsaftale med Morsø Forsyning 

6. Morsø Forsyning ang. afholdelse af kvalitetskurser for VVS-folk/evt. vandværksfolk 

7. Kommende opgaver 

8. Eventuelt 
 

Ad. 1-  Godkendelse af referat 
 

Referatet fra bestyrelsesmøde 11. juni 2015 godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 2 – Opfølgning siden sidst 

 

Bedre Boliger/nedrivning af boliger – lukning af vand: PJL har skrevet til FVD, og de henviser til 

vandværkernes vedtægter, altså hvad der står deri. PEN siger, at så længe en matrikel eksisterer som 

selvstændig matrikel, kan vandværket ikke komme ud af sin forpligtelse over for forbrugeren . Selv om 

vandværket undlader at opkræve vandafgift i flere år, og der ikke er underskrevet et dokument, hvor 

forbrugeren/ejeren bekræfter, at de udtræder af vandværket/selskabet, kan vandværket ikke opkræve 

tilslutningsafgift, hvis forbrugeren/ejeren på et senere tidspunkt ønsker tilslutning til vand. 

Der skal underskrives et dokument, hvor forbrugeren/matrikelejeren bekræfter, at hvis de udtræder af 

vandværket, skal der betales tilslutningsafgift, hvis der på et senere tidspunkt ønskes tilslutning til vand igen. 

PJL afklarer nærmere med DV (tidl. FVD). 

 

Der er kommet forslag til nyt vandregulativ, som vandværkerne skal implementere. PJL sender info rundt til 

medlemsvandværkerne. På Repræsentantskabsmødet 2016 kommer vi med et udspil, som vandværkerne så 

selv skal tilpasse med deres navn og specielle forhold.  

 

Vi skal have et møde med kommunen snarest. PJL  

 

Vandværksadministration af aflæsningerne. Joan vil ikke investere i det nødvendige for at administrere 

aflæsningerne i et par år, inden de fleste får selvaflæsning, og hun kan derfor ikke prissætte det, så vi har en 

baggrund for prisaftale med Morsø Forsyning. 

 

Ad. 3 – Fællesindkøb af vandmålere i 2015 – opfølgning 

 

Flere vandværker er begyndt at købe målere. Vandrådet har aftalt en prisfor MC21 vandmåleren med 

Kamstrup på kr. 675,00 / stk. excl. moms. 
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Midtmors vandværk har udtrykt overraskelse over, at de måtte betale betydeligt mere for at få forlængere, 

kontraventil m.m. til målerne. 

 

Vi forventer, at Kamstrup forklarer de enkelte vandværker tydeligt, hvilke merpriser der er for ekstraudstyr. 

PJL skriver til Kamstrup, at vandværkerne er lidt forvirrede over priserne. Er det kun 110 mm 

indbygningsmålere? Tilbehørspriser? Har vi fået en tilbehørsprisliste? 

 

Ad. 4 – Forslag fra kommunen om møde med Naturstyrelsens rejsehold 

 

PJL meddelt Jette Vester (Morsø Kommune), at vi godt vil støtte op om møde med Naturstyrelsens rejsehold 

ang. BNBO. 

 

Ad. 5 – Måleraflæsningsaftale med Morsø Forsyning 

 

Domsafsigelse på Bornholm ang. prissætning af aflæsninger: Prisen er fastsat til halvdelen af de faktuelle 

omkostninger ved den årlige aflæsning af målerne. Selve måleromkostningerne, opsætning m.m. er 

udelukkende vandværkets omkostninger. (Se Vandposten nr. 200, september 2015). Der skal laves konkrete 

aftaler mellem de enkelte vandråd og spildevandsselskaberne. 

 

Vi skal mere detaljeret klarlægge vores omkostninger til aflæsningerne. 

 

To af bestyrelsesmedlemmerne havde i deres respektive vandværker modtaget et brev fra Morsø Forsyning 

ang. aftale om måleraflæsning. Bestyrelsen formoder, at Morsø Forsyning har sendt brev til de vandværker, 

der ikke allerede har en måleraflæsningsaftale med dem. Vi tager det som et udtryk for, at de gerne vil lave 

aftale med disse vandværker nu. Vi aftaler et møde med Morsø Forsyning snarest (AM+PJL). 

 

Ad. 6 - Morsø Forsyning ang. afholdelse af kvalitetskurser for VVS-folk/evt. vandværksfolk 

 

Morsø Forsyning vil tilbyde et 4 timers praktisk hygiejnekursus. Alle aut. VVS og entreprenører vil 

blive tilbudt kurset, og det vil fremover være et krav fra Forsyningen, at man skal have kurset, hvis 

man skal grave og lave arbejde for dem. Vandrådets medlemmer tilbydes kurset. Vi opfordrer til, at 

vandværkerne stiller disse krav til deres VVS- og entreprenørleverandører, elektrikere, o.lign. 

 

Vi sender invitation ud til vores medlemmer. 

 

AM kontakter Morsø Forsyning. Hvem skal undervise? Pris? Hvem betaler? 

EL sender invitation ud. 

 

Ad. 7 - Kommende opgaver 

 

Møde med Thy Vandråd – vi kontakter dem for et møde (PJL). Udflugt kan drøftes - er der 

interesse/tilslutning nok? 

 

Besøg på Ø. Jølby vandværk for vores medlemmer. Efterfølgende kaffe og spørgsmål i Midtmors 

Sport. Kunne evt. kombineres med repræsentantskabsmøde i marts 2016. Drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 8 – Eventuelt 

 

FVD nyt navn: Danske Vandværker (DV) – nye kerneområder, bl.a. juridisk og økonomisk 

rådgivning, praktisk teknisk rådgivning, kursus, vandråd, interessevaretagelse (lobbyarbejde), ny  
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benchmarking, nyt logo (vi kan spørge på repræsentantskabsmødet, om vi skal ændre vores), faglige 

netværksgrupper, m.m. 

 

Beredskabsplan – EL sender info ud til medlemmerne om, at de kan rekvirere planen til egen 

tilpasning. 

 

 (Else – send plan til AM) 

 

FVD – Region Nord , Per Roth – sendes info ud til alle formænd eller? AM havde ikke fået 

invitationen til mødet i Brovst, så PJL spørger Per Roth. 

Svar efter bestyrelsesmødet (PJL): Alle vandværker i Region Nord får invitation via den aktive e-

mailadresse, der er registreret hos DV. Vi får udskrift fra DV til tjek. 

 

 

 

 
 

                                                        Referent: Else Larsen   


