Vandrådet i Morsø Kommune

Referat af repræsentantskabsmøde (generalforsamling)
Tid:
Sted:

Mandag den 4. april 2016 kl. 19.30
Midtmors Sport, Ø. Jølby

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens/bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent/budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Flemming Worm og Arne Munk. Begge genopstiller.
8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
10. Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard

Repræsentantskabsmødet startede med et besøg på det nybyggede vandværk i Ø. Jølby, hvor
vandværkets bestyrelse fortalte om processen og viste vandværket frem.
Herefter blev selve repræsentantskabsmødet afholdt i Midtmors Sport.
Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte 32 medlemmer, heraf 29
stemmeberettigede, fra 18 vandværker samt repræsentanterne fra Morsø Kommune, Natur og
Miljø/Team Virksomhed.
Ad. 1 – Valg af stemmetællere:
Peter Nagel og Johannes Aachmann blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2 – Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Per Ørberg som dirigent, og han blev valgt.
Per konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne d. 18.3.16
(min. 2 ugers varsel) og således beslutningsdygtigt.
Ad. 3 – Formandens/bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk (vedhæftes
separat).
I forbindelse med beretningen blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt hvert enkelt vandværk selv
skal opsige aftalen om kortfunktion hos KortCenter.dk i Viborg eller det kan gøres fælles for alle
vandværker?
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Svar: Ja, disse aftaler er lavet mellem hvert enkelt vandværk og KortCenter.dk, så man skal selv
opsige dem. Vandrådet vil sende en e-mail til vandværkerne med kontaktperson hos KortCenter.
Repræsentantskabsmødet udtrykte ønske om fastfrysning af prisen på strøm for 2019 og 2020,
ligesom der også var ønske om fortsættelse af termografiaftalen til en god pris.
Ad. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Årsregnskabet blev fremlagt af Else Larsen. Regnskabet udviste et resultat på kr. 8.652.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
Ad. 5 – Fastsættelse af kontingent/budget:
Budget for 2016 blev fremlagt af Palle. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 4,00 pr.
forbruger. Budget og kontingentforslag blev godkendt af repræsentantskabsmødet.
Ad. 6 – Behandling af indkomne forslag:
§ 4: Forslag: ”Den årlige generalforsamling (repræsentantskabsmøde) afholdes inden udgangen af
marts måned, evt. en fast dag som sidste tirsdag i marts måned”.
Ø. Jølby vandværk havde indsendt forslaget med baggrund i ringe fremmøde til
repræsentantskabsmødet i april p.g.a. forårsarbejde. Afholdelse i marts ville give vandværkerne
bedre mulighed for at deltage, og ved afholdelse af mødet på en bestemt dag ville alle have
mulighed for at planlægge derefter.
Palle J. Larsen gav udtryk for, at da de fleste vandværker holder generalforsamling i marts måned,
ville afholdelse af repræsentantskabsmødet i april give de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer bedre
mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet. Palle opfordrede under alle omstændigheder
vandværkerne til at afholde deres generalforsamlinger inden repræsentantskabsmødets
afholdelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget som: ”Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes inden
udgangen af marts måned.”’
Den foreslåede ændring ”valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen” bortfaldt, da der allerede
står ”suppleanter” og der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og ikke blot 1 suppleant.
De øvrige foreslåede (af Vandrådets bestyrelse) ændringer blev vedtaget med flg. ordlyd:
§1: Vandrådets navn er ”Vandråd Mors”, nedenfor nævnt Vandrådet.
§4: Mødet indkaldes af bestyrelsen ved e-mail til de tilsluttede vandværker med mindst to ugers
varsel.
Dagsordenspunkterne for repræsentantskabsmødets blev ændret til (for de 2 første punkter blot en
ændring af rækkefølgen):



Fastsættelse af kontingent/budget
Behandling af indkomne forslag
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Eventuelle forslag til behandling skal tilsendes formanden skrivtligt/pr. e-mail senest 10 dage før
afholdelse af repræsentantskabsmødet. Forslag vil blive fremsendt til medlemsvandværkerne
senest 5 hverdage før afholdelse af repræsentantskabsmødet.
§ 5: Beslutninger vedrørende ændringer i Vandrådets vedtægter eller indsendte forslag kan
vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ved afstemning af Vandrådets
opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt ved afstemning om Vandrådets opløsning,
skal bestyrelsen, såfremt mindst 2/3 af de på mødet afgivne stemmer er for forslaget, inden 6 uger
indkalde til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antal
fremmødte.
Ad. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Flemming Worm og Arne Munk var på valg, og der var genvalg til begge.
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).
Ad. 8 – Valg af revisorer og en revisorsuppleant:
Der var genvalg til Guido Ehinger (Flade vandværk) som revisor, men Knud Ladefoged (Alsted
vandværk) ønskede ikke at genopstille p.g.a. alder, og i stedet valgtes Bjarne Klausen (Sejerslev
vandværk).
Der var genvalg til revisorsuppleant Egon Møller (Sydmors vandforsyning).
Ad. 9 - Eventuelt:
Følgende spørgsmål/emner blev drøftet under dette punkt:


Regler for betaling af vand og forbrugsafgifter ved vandspild og 300 m³ selvrisiko:
På DV’s hjemmeside findes en formular til brug ved ansøgning om refusion ved vandspild.
Vandrådet finder reglerne (også for fritidshuse) og sender information ud til vandværkerne.



Hygiejnebevis: Morsø Vand/Forsyning kræver, at de virksomheder, der udfører arbejde
for dem i forb. med fx gravearbejde, har hygiejnebevis. Flere af vandværkerne har haft
deres VVS-samarbejdspartnere på kursus. Enighed om, at det er en god idé.



Ledelsessystemer: Erfaringer efterlyst. Der findes flere systemer, og der var positive
udmeldinger. Fordele ved at have oplysningerne på en server er fx gæsteadgang til
kommunen inden tilsyn, adgang for alle bestyrelsesmedlemmer.
Det skal indberettes til kommunen, når ledelsessystemet er på plads. Fristen var egentlig
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1.7.2015, og kommunen vil gerne have indberetning herom inden 1.7.2016.


Nyt fælles regulativ: Vandrådet har i samarbejde med Morsø Kommune/Team
Virksomhed udarbejdet forslag til fælles regulativ i.h.t. lov om vandforsyning ,
lovbekendtgørelse 1584 af 10.12.2015 og lov nr. 132 af 16.2.2016. Forslaget blev udleveret
til deltagerne. Hvert enkelt vandværk kan selv lave tilføjelser og aftale disse med
kommunen.
Der er et uafklaret spørgsmål om, hvorvidt hvert enkelt vandværk skal have egen
hjemmeside eller ej. Vandrådet og kommunen er i gang med at undersøge dette, og der
arbejdes på, at vi kan ”nøjes” med vores fælles hjemmeside, hvorpå vi så vil lægge
regulativet ind.
Info til forbrugere om takstblad: Sp.: Skal forbrugerne have årlig info om takstblad.
Svar: For et par år siden kom en ændring, og det er nok at lægge takstbladet på
vandværkets hjemmeside.
Hygiejnekrav: Sp.: Er hygiejnekrav til fx entreprenører skrevet i regulativet?
Svar: Hvis der er enighed om det, kan det skrives ind.
Når regulativet er færdigt, sendes det rundt til alle vandværkerne, og hvis Vandrådet ikke
hører fra vandværkerne, betragtes regulativet som godkendt af dem.



Kort over forsyningsmåde: Sp.: Hvor kan man se sit forsyningsområde?
Svar: På kortinfo på kommunens hjemmeside (www.morsoe.dk/borger/naturogmiljø vandforsyningsplan og indsatsplaner - link til vandforsyningsområder på kort.)



Regulativ s. 8, pkt. 5.4: Sp.: Definition af ubenyttet ejendom?
Svar: Vandrådet undersøger reglerne om afbrydelse af vandforsyning + betaling ved
gentilslutning og sender information rundt.



Ny årsregnskabslov: Opfordring fra repræsentantskabet til, at Vandrådet til efteråret
afholder kursus/møde om den nye lov og regler for opskrivning af værdier, egenkapital,
aktiver m.m.. På DV’s hjemmeside ligger en skabelon til ny regnskabsopstilling, ligesom DV
har et program til værdiansættelse.

Ad. 10 – Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard:
Indvindingstilladelser: Alle indvindingstilladelser, der er udløbet siden 2010 eller aldrig har haft en
tidsfrist, skal være fornyet inden den 7. marts 2017, hvilket er 1 år efter vedtagelse af
vandhandleplan 2009-2015.
Vandråd Thy har lavet medlemsmøder med hjælp til at udfylde ansøgningerne. Vil Vandrådet på
Mors evt. også gøre dette.
Oppumpet m³ vand: Husk at indberette mængde til kommunen!
Vandanalyser: Kun et enkelt vandværk havde ikke fået lavet alle analyser, og det skyldtes en
misforståelse.
Takstblad 2016 + 2017: En del vandværker har fået godkendt takstblad. Bladet for 2016 er
grundlag for opkrævning af vandafgifter fra forbrugerne i 2017. Nogle vandværker har senest fået
godkendt takstblad i 2012, og de skal få gjort noget ved det. Godkendelse af takstbladet sendes fra
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kommunen via e-boks / digital post.
Et vandværk, hvis takstblad var godkendt, mente ikke, de havde fået besked om det. Det er
efterfølgende bekræftet, at de havde fået beskeden i e-boks.
Drifts- og hygiejnekurser: Nogle få vandværker har ikke været på kursus endnu. DV afholder et
kursus i november/december 2016. Opfordring til at få det gjort, for efter det tidspunkt begynder
kommunen at slå ned på det!
Tilsyn: Fremover vil kommunen reducere omfanget af tilsynsrapporten for at nå nogle flere
vandværker.
Der blev stillet spørgsmål fra en deltager i rep.mødet: For 1½ år siden blev et vandværk hængt ud
ved offentliggørelse af tilsynsrapport. Er der sket noget, eller går der mange år inden næste tilsyn.
Magter kommunen at føre tilsyn?
Svar: Kommunen vil ikke melde dem til politiet. Det er i orden, at der går 10 år mellem hvert tilsyn.
Kontrol- og analyserapporter er også en del af tilsynet.
Indsatsplaner: Vandværkerne og kommunen skal sammen aftale, hvilke indsatser der skal gøres
vedr. de enkelte vandværker. JV påtænker at lave en fælles indsatsplan for de 22 indsatsområder
på Mors.
Hvem skal sørge for og betale for beskyttelse af de indsatsområder, der ligger uden for
indvindingsoplande? Nogle steder har man lavet en fond, som alle vandværker så indbetaler til.
Spørgsmålet skal diskuteres i Vandrådet og Koordinationsforummet, ligesom der vil blive
arrangeret møde med Naturstyrelsens rejsehold om indsatsplanerne.
Kaffemøder: JV vil gerne møde vandværksbestyrelserne til en uformel snak om bl.a. indsatsplaner.

Palle Larsen sluttede aftenen af og takkede de fremmødte medlemmer og indlægsholderne.

Der blev fra repræsentantskabet opfordret til kortere repræsentantskabsmøder, hvilket bestyrelsen
tog til efterretning.

Referent: Else Larsen

____________________________
Dirigent Per Ørberg
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Beretning for året 2015– 2016
Repræsentantskabsmødet den 04 april 2016 på Midtmors Sport og fritidscenter.

Lidt aktuelt fra pressen.
Vand - og især godt drikkevand er ikke en selvfølge. Og når der er lidt politisk sprængstof i det, så er
pressen med. Vi så hvordan indførelsen af landbrugspakken her i februar gav store overskrifter. Også
mere eller mindre seriøse. Men nogle pisker en stemning op, at vort vand nu bliver ”fyldt med gift”, nitrat
niveauet vil stige, og det vil give os vandværker store ekstra udgifter, som skal gå til forbrugerne. Både
diverse eksperter, professorer, politikere, miljøorganisationer og DANVA giver indspil. Fakta er svær at
sætte 2 steger under. Og det er ret kompliceret, og man skal se det i en større sammenhæng. Mere
intelligent miljø-baseret og målrettet gødningsbegrænsninger i stedet for den store pensel er tanken bag
landbrugspakken, og vi håber den på længere sigt opfylder de ønskede mål.
Der er nu kommet usikkerhed i EU, om Glyphosat (roundup) bliver godkendt til brug her i efteråret. Det
er pga mulig kræftrisiko hos brugerne og ikke aht vort grundvand. Men som det mest benyttede
ukrudtsmiddel er en godkendelse jo ikke uden betydning. Herhjemme viser en opgørelse dog, at fx
landmænd har mindre risiko for kræft end andre. Men det er også et spørgsmål om tolkning af WHO og
EU´s sundhedsagentur. Men det kan jo også være hjælpestoffet i ukrudtsmidlet der kan være årsagen.
Her i februar kom den årlige rapport fra VAP (Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand), der er nedsat af folketinget i 1998. GEUS offentliggør den. De har siden 1998 testet for 1o3 stoffer (51 pesticider og 52 nedbrydningprodukter). De enkelte produkter er brugt efter forskrifterne på op til
5 marker og forskellige afgrøder.
I årets rapport: Her i Silstrup - Thy er der en mark, hvor bl.a. Glyphosat er afprøvet. Stoffet og dets nedbrydningsprodukt AMPA kan genfindes i drænvand, men ikke over grænseværdien i grundvandet. Resultaterne fra VAP har ikke givet anledning til at regulere anbefalingen for anvendelse af glyposat.
Derimod har brugen af Metalaxyl-M til kartofler via VAP givet sig udslag i forbud til brug siden 2013, da
det blev udvasket til grundvand. Pt. er det fundet i ca. 3 % af 693 drikkevandsboringer. Derfor med i
vandværkernes boringskontrol i dag.
Men vort mål i vandværkerne er allerhelst at være fri for alle disse stoffer, men vi må leve med risikoen
ved vore prøver – derfor har DV fx også gået med i kampagnen for ”giftfri haver” her i marts i forbindelse med den internationale vandets dag d. 22/3/2016.
Der forskes i ny gødning. Et dansk firma vil udnytte noget af de ca. 20 % af kvælstoffet der går tabt via
udvaskning i dag via anden kemisk sammensætning.
Kemi i sprøjtemidler skal erstattes med bakteriesprøjtemidler er et andet mål fra Københavns Universitet.
Jo, der sker meget på dette vigtige område, og I vandværksfolk har en vigtig funktion til at sikre rent
drikkevand til alle – i skal roses, også selvom ikke alle vore lokalpolitikere her på øen giver det stor politisk værdi !!
Medlemmerne
Her på Mors er der nu 30 almene private vandværker (I/S Dahlgaard-Mollerup Øst + Frøslev + Frøslevvang gik 1.1.15 sammen i Midtmors) og så Morsø Vand A/S, samt 10 lidt større private vandværker.
– Medlemmer: alle 30 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.
5770 (5825) forbrugere hos de 30 private og 4053 (4087) hos Morsø Vand –i alt
9923 (9912), så en lille fremgang.

Kontaktudvalget etableret i maj 2004 - 27 medlemmer – toppede med 35 i 2013.
Fremover vil der nok ske nogle fusioner.
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. Vandværksforeningerne er repræsenteret i disse. I Limfjorden var det en fra DANVA som kom med, mens vi via DV region
Nord kom med i Mariager fjord og Nordlige Kattegat / Skagerak området. Det er mest praktisk, at det er
en fra Regionsbestyrelserne i DV der er repræsenteret, da der er mange af vore Vandråd dækkende fx
Limfjorden.
FVD blev til DV – ny strategi 2020
Vor forening FVD fik her i efteråret nyt navn til Danske Vandværker (DV). Det er for at præcisere, at
denne forening kun arbejder med vandværksdrift, mens fx DANVA også har spildevand med. Man vil
profilere sig mere tydeligt rent politisk og påvirke, hvor det føles nødvendigt. Man vil også styrke de enkelte Vandråd i kommunerne, da det bliver det vigtige talerør mellem netop vandværkerne og kommunerne.
DV´s Focus: - Medlemsinteresser : Politisk / Fagligt
- Rådgivning : faglige ting via Teknisk Råd/ Vandværkssamarbejde/ Netværksgrupper
- Relevante kurser : Hygiejne / Ledelse / Drift / Regnskab m.m.
- Vandråd : Velfungerende og aktive vandråd
- Medlemstilbud : Forsikringer / ledelsessystemer / Fællesindkøb m.m.
Tilbud via Vandrådet
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 tilgængelig. 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 fået pålagt ekstra pesticidprøver efter at denne aftale blev indgået. Det er dyre prøver til fx 1500
kr. Har man ikke haft erhvervskartofler, -juletræer eller planteskoler i sit indvindingsopland min. de seneste 20 år, så kan man få fritagelse for disse prøver hos kommunen. Vi er ved at få en procedure på
plads med dem, som vi vil sende ud til jer når det er klar. Der er kontakt til Con Terra, som evt. kan
hjælpe med afgrøder dyrket i indvindingsoplandet.
Termograferingsaftale
For os der er med i DV´s forsikringsaftale med TRYG blev der indført krav om termografering af vore Eltavler. Den aftale vil Arne komme ind på herefter.
El-aftale
Vi har en aftale for vore medlemmer. Arne vil også orientere om den herefter.

Fælles SMS ordning
Vi har lavet en aftale med firmaet Blue – Idea. Hos Morsø forsyning er nu Louise Agger 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 8.893
SMSér (fra 17 vandværker) – 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 målere, så vi hurtigt kan få et overblik over de enkelte måleres forbrug. Ved indkaldelser til møder/generalforsamlinger er det også et let hjælpemiddel – fx flot fremmøde i Sundby efter SMS påmindelse.
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 lovkravene. Vi får en rapport efter hver SMS – fx til hele vandværket, så kan man checke, hvilke husstande der
ikke får en SMS, som skal advares direkte ved fx forurening. Prisen er nu i fast kontingent 20.400 kr. for
Vandrådet årligt, eller ca. 2 kr.pr forbruger. Ikke megen post herfor til vel nu 19 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.
Her i år har modernisere udsendelsesproceduren mod en merbetaling på 5000 + 200 kr. pr mdr.. Så er
det langt mere praktisk at indkredse området frem for at finde vejnavne og nr. fx i byerne.
Hjemmeside – ordning med Morsø forsyning.
Via Morsø Forsynings hjemmeside har vi vores egen afdeling i Vandrådet, øens vandværker, 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 Louise. 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 manglende 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 14 kr.(13) pr måler, uanset kloaktilslutning.
Aftalen skal ses som baggrund for den dom på Bornholm her i august, hvor det er de faktiske omkostninger man kan kræve. Den fællesaftale med forsyningen skal dog ske lokalt.
Måleraftale
Vi lavede forrige 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.
Herfra 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 vandværker kan gå sammen om selve aflæsningsudstyret, så der spares penge.
Vi holdt et møde med de interesserede værker her i juni, hvor 16 deltog. Her var mere info og aftaler
blev lavet med de enkelte vandværker. Er der nye interesserede, så meld endelig ind.
Der er i hvert fald kommet ros ind på virkningen og letheden af aflæsningerne.
Bestyrelsesarbejdet.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder + flere små møder pga de opgaver vi har haft siden sidste Repræsentantskabsmøde. Vi har været repræsenteret til bl.a. Region Nords vandråds møde og generalforsamling.
Der har også været møde med vandrådet i Thy, hvormed vi vil lave fornuftige fælles ting, som fx udflugten.

Beredskabsplaner – BNBO. – 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 koordineres. 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 driftskursus. Det er overnatningskurser de tilbyder.
Sammen med Vandråd Thy holdt vi 2 i fællesskab - i jan. og i marts 15. Der var god tilslutning fra begge
områder, og vi fik en god og kompetent gennemgang af de regler og forhold vi skal vide noget om som
driftsansvarlige på vore vandværker. Det er lovpligtige kurser, som skal godkendes af kommunen. Vi
håber at alle vandværker har en ansvarlig for driften, som har gennemført dette kursus, eller dem DV
tilbyder. Der har været 1 enkelt henvendelse hertil siden, om vi holdt et nyt lokalt kursus. Vi skal have
min. 10 for at vi kan stå bag rent økonomisk.
Er man rutineret, og inden for de seneste år har deltaget ved FVD´s aftenskurser i vandkvalitet og vandværksdrift, så kan man selv læse det faglige op, og gennemføre selve prøven til 1500 kr. i alt
Krav om at indføre Ledelsessystemer.
Der er et krav om at alle værker med over 17.000 m3 i forbrug skal have indført et ledelsessystem –
enten i papirform – eller på EDB.
Vi har afholdt lokalt medlemsmøde, hvor Thetys program blev fremlagt, og sidste år papirudgaven på
repræsentantskabsmødet. Vi ved nogle har startet op på disse programmer, men vi ved også det halter
enkelte andre steder. Senere hører vi lidt fra Jette og Poul, da et ledelsessystem skal godkendes af
kommunen.
Nyt regulativ. Som nævnt på vor repræsentantskabsmøde sidste år var der et udspil på vej fra FVD til
nyt regulativ. Det har vi holdt fællesmøde med kommunens vandfolk om det nye regulativ. Vi har revideret frem og tilbage, og et udspil er nu klar, hvor vi opfordrer til, at de enkelte vandværker tilslutter sig det
fælles Regulativ, som så vil blive lagt ind på vore fælles hjemmeside. Her kan vi så revidere det centralt,
når der kommer nye love / bekendtgørelser, som skal med. Fx nye klageregler her i november. Vort
udspil fremlægges herefter generalforsamlingen i aften.
Medlemsmøder
Møde med Kamstrup – omtalt tidligere.
Virksomhedsbesøg
Vi har her i marts afholdt vor fælles bustur og besøg hos henholdsvis det nye vandværk ved Århus, samt
besøgt Silhorko samtidigt. Det blev først udbudt et par gange her til os på Mors, men måtte aflyse. Vi
blev enige med Thyboerne, at turen var spændende, og vi blev så i alt 27 deltagere
Et par særdeles spændende besøg, hvor vi fik lidt mindreværdskomplekser, men selve processen er jo
fuldstændig ens – også set i forhold til vort besøg her i Ø. Jølby i aften.
Silhorko er jo Dansk, og de servicerer specielt mindre værker set på verdensplan. Men også helt ude
ved de steder, hvor man aldrig har haft fælles vandværk – kun en brønd.
En rigtig god tur.

.
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 samme 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 her d. 9 april i Rebild.
DV – Danske Vandværker (FVD) er vi vel alle medlemmer af, og her er der rigtig god hjælp at få, når
en ukendt opgave opstår.
DV´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
-

-

-

Nyt Normalregulativ- er omtalt.
Ny Regnskabslov – vejledning mindre vandværker. Gælder faktisk for 2015, men der
ses gennem fingrene fra kommunen, så det først er her fra regnskabsåret 2016 det
skal indføres. Det er med mere udførlig regnskab, anlægsværdisættelse, afskrivninger, revisionspåtegninger m.m.. Skabelon lavet fra DV. Kan være aktuelt, at vi herfra
sikre møde/kursus om emnet, så folk får startet nemmest. Mere herom efter
rep.skabsmødet.
Fælles takstbladsskabelon lavet i nogle vandråd. En ide for os?
Forsikring – er vi dækket godt nok. IT –sikkerhed er oppe i tiden. DV har lavet aftale
med RTM Insurance Brokers – forsikringsmægler firma, som skal hjælpe os over for
TRYG. Skal vi holde et møde herom?
Koordinationsforum i kommunen – vi er repræsenteret heri – Jette orienterer.

Jeg vil hermed sige tak for samarbejdet til bestyrelsen, sekretæren og vandrådets medlemmer og Kommunens repræsentanter for de udfordringer arbejdet giver.
Herefter Arne´s indlæg.
Palle J. Larsen
Forman

Afdækning af El:
Der er ikke nogen vej udenom at sige at det var for tidligt at prisen blev låst, men i bagklogskabens lys er
alting jo tydeligere 
Den strøm vi får leveret består af 2 børsnoterede priselementer. Systemprisen og områdeprisen
Begge er noteret i €/MWh. Systemeprisen handles typisk 5 år frem, mens områdeprisen kun handles 3.
Prisen for 2016 startede sin notering på børsen i 2011 til omkring 50€/MWh for den rene systempris
(svarende til ca. 37 øre/kWh). Områdeprisen var på det tidspunkt endnu ikke noteret med de øvrige lå
omkring 6 €. Altså en totalpris for 2016 leveret i vestdanmark på omkring 42 øre/kWh (prisen er den rå
børspris, dertil kommer profil og balanceomkostninger til en leverandør på typisk 3-4 øre/kWh).
En på det tidspunkt fair pris når man tænker tilbage på at elpriserne omkring finanskrisen toppede ud
omkring 65 øre/kWh.
I løbet af 2011 og 2012 og især første del af 2013 faldt denne pris kraftigt.

2. januar 2013 blev områdeprisen noteret og en samlet pris for 2016 startede ud omkring 33 øre/kWh. I
historisk perspektiv (efter flere år med priser omkring 40-50 øre/kWh) en god pris.
Men trenden var fortsat ned.
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I juli 2013 drøftede vi med Morsø Forsyning om det ville være en god ide at låse strøm prisen.
Der var nogle møder i løbet af september/oktober og det besluttes at vi skal kigge på det sammen.
Udbuddet bliver gennemført i december 2013 og det store spørgsmål er så om prisen er faldet det den skal.
Hvis man kigger på historikken på det tidspunkt og sammenholder med de fundamentale markedsforhold
så var den.
Der havde været et par år med faldende priser, ned til et niveau hvor producenterne beklagede sig. De
hydrologiske forhold var stabile og ”risikoen” var en ventet økonomisk vækst som ville få forbruget tilbage
hvor det var inden krisen og dermed ville efterspørgslen stige meget mere end udbuddet og priserne ville
stige.
Det skete kun i begrænset omfang. Prisstigningen kom i starten af 2014, men derefter gik det stærkt ned i
en periode. Og det fortsatte og fortsatte indtil det næsten kollapsede i slutningen af 2015.
Det store skred sker som følge af olieprisens nedtur.
Der var simpelthen ikke nogle som har haft fantasi til at tro at der ville blive ført krig med olieprisen ned af.
Nu pumpes der 92 millioner tønder olie op mod 60 til 62 millioner tønder i 2014.
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vi mener stadig beslutningen om at fastlåse 3 års kontrakt var rigtig da den blev taget. Prisen var historisk
set lav, og ingen havde turde gætte på at den skulle så meget længere ned, derfor kom hensynet til
budgetsikkerhed til at vægte at man tog det hele.
Hvad var der sket hvis vi ikke havde låst prisen, havde vi købt el hos Thy-Mors havde den for 2016 kostet 35
øre pr. kW.


2016 er 100% fast pris til 27,95 øre/kWh ( incl. moms 34,93 øre kW. )
2017 er 75% fast til 25,6 øre/kWh og 25% variabel, hvilket vil sige at I – med dagens priser på forwarden for
2017 - ville ende op med en samlet pris på 23,16 øre/kWh ( 28,95 )
2018 er 75% fast til 25,75 øre/kWh og 25% variabel og her ender den samlede pris – med dagens forward
for 2018 – på 23,26 øre/kWh ( 29,07 )
Priserne på forward markedet for 2019 ligger d.d. på 16,33 øre/kWh med en profil skønnet til 1,5 øre/kWh.
2020 ligger ca. 1 øre højere nemlig 17,33 øre/kWh.
Bestyrelsen i vandrådet vil gerne høre om i er interesseret i at vi låser prisen fast for 2019 og 2020.
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Termografering:

Alle el-tavler på et vandværk skal minimum hvert andet år termograferes af en godkendt
termograf.
Vandværket skal opbevare termografirapporten. Den skal sendes til Tryg ved anmeldelse af en elskade, hvis Tryg forlanger det.
Selvrisiko
Selvrisiko ved el-skade er 0 kr., når alle regler om termografering er overholdt.
Normalsatsen for selvrisiko som ligger mellem 5-10.000 kr. fordobles, hvis vandværket ikke lever
op til reglerne for termografiering.
Til oktober er det 2 år siden vi sidst fik termograferet, De sidste 2 gange har vi jo haft Morsø ElTeknik ApS i samarbejdet med en termograferings firma som de har haft med.
Sidste år på Repræsentantskabsmøde Vandrådet blev der ydret ønske om vi kunne høre Villy Bruun
om de ville give en pris på termografering. Jeg har lige tjekket listen de er ikke blevet godkendt hos
Tryk til at termografer,
Af andre lokale termografer som er godkend er der Thy laksesporing. Dem har vi været i kontakt
med, de vil gerne give et tilbud på opgaven. De stiller dog som betingelse at vandværkets elektriker
skal være til stede. Det syntes vi nok at det bliver en stor logistisk opgave,
Bestyrelsen vil gerne høre fra jer om det er en opgave vi skal forsætte med at varetage,
Hvis vi skal det vil vi forsøge at få en aftale med Morsø Elteknink igen, vi syntes det har fungeret
rigtig godt at der er en elektriker med rundt og hvor de inden termograferingen tager et billede hvor
de kan se om der er noget som kan rettes, og først derefter tager den enlig termografering.
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