Vandråd Mors

Referat af repræsentantskabsmøde (generalforsamling)
Tid:
Sted:

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00
EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole

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

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens/bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent/budget
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Poul Erik Nielsen, Per Ørberg, Palle J. Larsen. Alle tre genopstiller.
8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
10. Indlæg ved Lars Henriksen, RTM Insurance Brokers
11. Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard

Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte 29 medlemmer, heraf 25
stemmeberettigede, fra 15 vandværker samt repræsentanterne fra Morsø Kommune, Natur og
Miljø/Team Virksomhed og Lars Henriksen fra RTM Insurance Brokers.
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. 28.2.17
(min. 2 ugers varsel) og således beslutningsdygtigt.
Ad. 3 – Formandens/bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk (vedhæftes som
bilag).
Der fra følgende spørgsmål/kommentarer i forbindelse med beretningerne:
Sp.: Det ville være en god idé, hvis Vandråd Mors sendte en mail ud til vandværkerne, når/hvis der
skiftes til anden strømleverandør.
Sv: Det vil Vandrådet gøre, så godt vi kan.
Sp.: Vandråd Mors har mange skibe i søen, som sejler rundt og ikke kommer i havn, fx fælles
regulativ, vandforsyningsplaner.
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Sv: Vores fælles regulativ blev godkendt af Udvalg for teknik og miljø i kommunen i maj
2016, men det var åbenbart en betingelse, at hvert enkelt vandværk skulle underskrive regulativet,
og således ikke tilstrækkeligt med det fælles tilsagn, som Vandråd Mors havde givet på
vandværkernes vegne. Dette var vi i Vandråd Mors ikke blevet gjort bekendt med. Poul Riisgaard
vil senere i aften komme ind på dette.
Grundvandsbeskyttelse/vandforsyningsplaner: Koordinationsforum skal arbejde med dette.
Langsommelig proces, som har været oppe i måske 10-15 år. Kommunen laver en indsatsplan –
Jette kommer ind på det senere i aften.
Beretningerne blev taget til efterretning.
Ad. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Årsregnskabet blev fremlagt af Else Larsen. Regnskabet udviste et resultat på kr. -2.231.
Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.
Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Ad. 6 – Fastsættelse af kontingent/budget:
Budget for 2017 blev fremlagt af Palle. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 4,00 pr.
forbruger. Budget og kontingentforslag blev godkendt af repræsentantskabsmødet.
Ad. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Poul Erik Nielsen, Per Ørberg og Palle J. Larsen var på valg. Alle 3 genopstillede og blev genvalgt
uden modkandidater.
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). Johannes Aachmann
(Ø. Jølby vandværk).
Ad. 8 – Valg af revisorer og en revisorsuppleant:
Der var genvalg til Guido Ehinger (Flade vandværk) og Bjarne Klausen (Sejerslev vandværk).
Der var genvalg til revisorsuppleant Egon Møller (Sydmors vandforsyning).
Ad. 9 - Eventuelt:


Forslag: Kunne Vandråd Mors være med til at lave en fælles vagttelefonordning for
vandværkerne, således at forbrugerne kun skulle ringe til ét telefonnr. Vagten skulle gå
på omgang, og ”vagten” skulle via en telefonliste henvise til bestemt(e) kontaktpersoner
i pågældende vandværk?
Sv. fra deltagere:
- Det blev foreslået, om ikke man kan gøre internt i hvert enkelt vandværk eller lægge
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hele bestyrelsens numre ind på hjemmesiden?
- Det er ikke alle vandværker, der har hjemmeside. Man kan på kommunens
hjemmeside klikke sig ind vandværket i det område man bor i og finde
kontaktoplysninger. Man kunne sætte flere numre ind på hvert vandværk.
-

Vandråd Mors’ hjemmeside kan tilgås via Morsø Forsynings hjemmeside. Det er de
enkelte vandværkers opgave at rette oplysningerne til.

-

Vandværket kunne købe en telefon (mobil) med et fast nr. til vandværket, og så kan
man selv stille den videre til det ønskede nummer.



Sp.: Ejerskiftemeddelelser ved ejendomshandel: Når der blev handlet huse, fik
vandværkerne tidligere henvendelse fra ejendomsmæglere. Nu hører man ofte ikke
noget om handler. Kunne Vandråd Mors arbejde for, at det er et krav, at vandværket
oplyses?
Sv: Vandråd Mors kunne prøve at sammensætte et brev til ejendomsmæglerne med en
opfordring.



Sp: Kamstrup vandmålere. Vandværkerne har forskellige målere, som ikke kan aflæses
med samme aflæsningsudstyr.
Sv: Kamstrup målere kan aflæses med mobiltelefoner, hvorfra data sendes videre til
Kamstrups server.



Ø. Jølby/Johannes Aachmann: Nye årsregnskabsregler – det er ikke så svært, at der er
grund til at henvende sig til statsaut. revisorer. Ø. Jølby har brugt modellen på DV’s
hjemmeside, og andre må godt kontakte dem for at få lidt hjælp til opstilling af
regnskabet.



Sp: Når man indberetter måleraflæsning, kommer der en besked om, at man har
indberettet (tak for din indberetning). Man kan ikke senere finde tilbage til den konkrete
aflæsning. Kunne man lave en ordning, så man kan se, hvad man har indberettet, hvis
man senere er i tvivl. Man kan ikke logge ind og indberette igen, hvis man har
indberettet.
Sv. (Gitte Guldberg, Morsø Forsyning): Gitte ved ikke helt, hvordan det fungerer, men
vil gerne undersøge det, men når man indberetter, kan man udskrive en kvittering.



Forslag: Flere vandværker kan gå sammen om aflæsningsudstyr.

PAUSE
Ad. 10 - Indlæg ved Lars Henriksen, RTM Insurance Brokers
Indlæg v/Lars Henriksen, forsikingsmægler hos RTM Insurance Brokers. Lars gennemgik kort,
hvilke forsikringer, der er i DV’s rammeaftale med Tryg og kom kort ind på vigtige forhold for nogle
af forsikringerne. Her er et kort resumé:
Vandværkerne kan bruge RTM i forbindelse med skader, forsikringsdækninger og betingelser –
RTM varetager vandværkernes interesser.
Præmie betales efter hvor meget vand, der udpumpes.
Basispakke: all-risk, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade og ulykke.
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OBS: Termografering kræves hvert andet år. Hvis den ikke udføres, fordobles
selvrisikoen. Transientbeskyttelse skal anmeldes til Tryg – er den ikke det, 5-dobles selvrisikoen.
Kan anmeldes på DV’s hjemmeside.
Hvis I har behov uden for rammeaftalens indhold, så kontakt RTM.
Netbank op til 5 mio. dækket.
Erhvervs- og produktansvar: Ting før ansvar. Skadelidte skal gå til sin egen forsikring først.
Ulykke: Koster 450 kr./år pr. bestyrelse. Lille supplement til privat forsikring, fx brilleskade. Ikke
store dækningssummer. Hvis man skal være ordentlig dækket, skal man have en privat
ulykkesforsikring.
Varmt arbejde: fx brug af ukrudtsbrænder, vinkelsliber og lign. Der skal udfyldes en blanket fra
gang til gang. Selvrisiko for varmt arbejde er 250.000 kr. Hav blanketten liggende og udfyld den.
Vandværkerne skal også udfylde den, hvis man har håndværkere til at udføre arbejde, netop fordi
ting kommer før ansvar (vandværkets husforsikring vil komme før håndværkerens
ansvarsforsikring). Man skulle kunne håndhæve, at retningslinjerne er fulgt.
Tillægsforsikringer:
Retshjælp: dækker ikke tvister med forbrugere, men med fx myndigheder.
Bestyrelsesansvar: for at undgå at der rejses krav mod bestyrelsens private ejendom. En meget
god idé for frivilligt arbejde (med eller uden honorar).
Entrepriseforsikring: laves fra gang til gang / opgave til opgave.
Cyberriskforsikring: DV har lavet en aftale med AEG, da Tryg ikke kunne tilbyde forsikringen sidste
år, da DV lavede tilbud om en sådan. Væsentligt at have fokus på: hvad er der evt. stjålet, hvad
koster det at genetablere data.
Sp. fra Redsted vandværk: Får forsikringsselskabet dobbelt præmie, hvis et vandværk leverer
vand til et andet vandværk, når man betaler efter oppumpet mængde?
Lars undersøger og svarer PEN.
Det er Lars’ klare opfattelse, at Tryg’s priser er meget gunstige for de mindre vandværker. Man er
velkommen til at henvende sig til RTM og få analyseret priser fra andre forsikringsselskaber.

Ad. 11 - Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard
På et spørgsmål fra salen i forbindelse med forsikring om ledningsbrud som forårsager
produktionstab hos en erhvervsvirksomhed, svarede Jette Vester (JV) og Poul Riisgaard (PR), at
vandværkernes fælles regulativ indeholder en bestemmelse, som beskytter vandværkerne. Det
står i punkt 6.3 Ulemper i regulativet.
Poul Riisgaard (PR): Regulativet er vandværkets aftale med forbrugeren. Det er egentlig hvert
enkelt vandværk, der skal indsende et regulativ til kommunen til godkendelse, men kommunen er
glade for, at Vandråd Mors har taget initiativ til at lave et fælles regulativ. PR ville gerne have haft
en underskrift fra hvert vandværk inden fremlæggelse for Udvalget for Teknik og Miljø (UTM), men
det kunne ikke nås.
I referatet fra UTM’s møde 25.5.16 står: ” Indstilling. Natur og Miljøchefen anbefaler, at
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Udvalget godkender Vandrådets forslag til fælles regulativ for almene vandværker
i Morsø Kommune under forudsætning af, at Vandrådet som bilag til
regulativet udarbejder og offentliggør en liste over hvilke vandværker, der tilslutter
sig det.
PR havde medbragt en sådan liste, som blev sendt rundt til deltagerne i repræsentantskabsmødet
til underskrift, og de ikke deltagende vandværker vil få listen tilsendt.
JV: Der er indkaldt til møde i Koordinationsforum den 18.4.17. ang. indsatsplaner. De vil lægge op
til en fælles plan for Mors og dermed sætte rammer for niveauet. Evt. oprette fælles fond til
finansiering.
Vil efter påske gå i gang med ”kaffemøder” med hvert vandværk ang. deres tanker om planerne.
Indvindingstilladelser – alle har fået søgt. Meget tilfredsstillende. Der ligger en del arbejde forude
med at lave tilladelserne, så vær lidt tålmodig.
Opfordring: Husk at indberette til kommunen, hvor meget vand I pumper op. Mange er gode til det,
og nogle er ikke så gode. Ring, skriv eller indsend skemaet.
Sp. fra deltager: Vandværkerne e-mailer til kommunen, kan kommunen ikke svare pr. e-mail?
Sv.: Kommunen skal så vidt muligt bruge e-boks til at sende meddelelser ud, helst ikke bare bruge
e-mails.
PR: Hvornår må man ved nedrivning af hus afkoble vandledning uden autorisation?
Sikkerhedsstyrelsen: Der nogle undtagelser, 4 typer, på arbejde, man må udføre uden autorisation,
men det er kun personale, der er ansat ved virksomheden (lønmodtager), eller underleverandører,
der må udføre disse opgaver, bestyrelsesmedlemmer må ikke.

Gitte Guldberg, Morsø Forsyning: Morsø Forsyning vil igen i år lave kursus for entreprenører og
vvs-folk – det skal fornyes hvert 2. år. Gitte opfordrer til, at vi selv som vandværk stiller krav om
hygiejnekursus, ikke kun mesteren, men også medarbejderen der udfører arbejdet. Det vil være
fint, hvis vandværkerne bakker op om det krav og er med til sikre rent vand på Mors.
Hjemmeside Vandråd Mors: Bliver ikke bedre, end vi selv gør den, så husk at meddele rettelser til
Hanne Hagen Møllenberg Olsen eller Gitte Guldberg (Morsø Forsyning) eller/og Else Larsen
(Vandråd Mors).

Mødet afsluttet kl. 22.00.

Referent: Else Larsen

Referat godkendt:

_____________________________
Dirigent Per Ørberg
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