Referat fra bestyrelsesmøde 20. februar 2017 kl. 17.30

VANDRÅD MORS
Referat fra bestyrelsesmøde 20. februar 2017 kl. 17.30, rev. version 5.9.17
Tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:
Referent:

20. februar 2017 kl. 17.30
Mødelokale Hama, Jyske Bank Mors Arena
Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Per Ørberg (PØ), Poul Erik Nielsen (PEN)
Flemming Worm (FW)
Else Larsen (EL)

Dagsorden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse referat sidste møde d. 10.10.2016
Opfølgning siden sidst
- møde med kommunen om indvindingstilladelser 24.11.16
- fælles drifts-/hygiejnekursus m. Thy d. 29.11.16
- regnskabsmøde landbrugsskolen d. 5.12.16
- vandrådsmøde region Nord d. 17.2.17 i Aabybro
- mødet med kommunen i dag d. 20.2.17
Vandmåleraftale med Kamstrup
Regnskabet 2016
Budget 2017 -18
Elaftalen og måleraflæsningsaftalen sammen med Morsø Forsyning – opfølgning
Besøg af vandrådsrepræsentant fra DV, evt. sammen med Thy Vandråd
Repræsentantskabsmøde i april – dagsorden og indlæg udefra
Opdateringer på vores hjemmeside
Kursusprogram fra Danske Vandværker
Eventuelt (generalforsamling region Nord lørdag 08.4.17, vandværksudstilling Aars fredag 24.3.17)

Ad. 1 – Godkendelse af referatet
Referatet fra den 10.10.16 godkendt og underskrevet.
Ad. 2 – Opfølgning siden sidst m.m.
Møde med kommunen om indvindingstilladelser: Møde om indvindingstilladelser afholdt med kommunen d.
24.11.16. 6 vandværker mødte op, og vi har fået ros for mødet.
Fælles drifts-/hygiejnekursus m. Thy d. 29.11.16: 10 deltagere. Tilfredshed med kurset. Poul Riisgaard,
Morsø Kommune, deltog som observatør og havde nogle kommentarer, som han har sendt direkte til DGE
med cc til os. Vi ved ikke, om DGE har reageret på henvendelsen.
Regnskabsmøde landbrugsskolen d. 5.12.16:: Fint fremmøde 26-28 pers. Forståelig og god gennemgang af
de nye regnskabsregler for vandværker.
Link til vejledning og skabeloner til nyt regnskab, investeringsplan, takstblad og budget m.m. ligger på DV’s
hjemmeside og kan downloades til frit brug. http://danskevv.dk/viden-om/oekonomi/regnskab.aspx
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Vandrådsmøde region Nord d. 17.2.17 i Aabybro: Godt møde med gode indlæg om bl.a. sandfilter til
pesticider, Skov- og Naturstyrelsens opkøb af arealer i forb. med indvindingsområder, DV’s aktiviteter. Der
kommer et referat på DV’s hjemmeside, hvis man vil læse mere.
Mødet med kommunen i dag d. 20.2.17: Bestyrelsen havde et godt møde med kommunen tidligere i dag.
Disse møder med kommunen er en god måde at få afstemt forventninger og aktiviteter.
Poul Riisgaard sørger for at få hvert enkelt vandværk til at underskrive aftalen om fælles regulativ.
Ad. 3 – Fælles indkøbsaftale af vandmålere med Kamstrup
Aftalen med Kamstrup er forlænget, og de giver et engangstilbud, hvor vi kan få en samlerabat for det antal
målere, der bestilles i en samlet pulje inden 1. maj 2017. Man kan godt bestille vandmålere, der først er til
levering og opsætning om fx 1-2 år. PJL har lavet et forslag til rundskrivelse til medlemsvandværkerne og
delte kopi ud til bestyrelsen. Forslaget skal godkendes af Kamstrup og sendes ud til vandværkerne (PJL).
Ad. 4 - Regnskabet 2016
EL færdiggør regnskabet inden for kort tid og sender rundt til bestyrelsen til evt. kommentarer og spørgsmål
inden revisionen.
Ad. 5 - Budget 2017 -18
PJL havde lavet et forslag, og når regnskabet er færdigt, vil bestyrelsen forholde sig til budgettet og rette til.
Ad. 6 - Elaftalen og måleraflæsningsaftalen sammen med Morsø Forsyning – opfølgning
Elaftalen er forlænget til 2020.
Måleraflæsningsaftale sendt ud. Vi skal have genforhandlet aftalen med Morsø Forsyning i efteråret 2017.
Analyseaftalen udløber pr. 31.12.17. Vi kontakter Morsø Forsyning inden sommerferien – vi er interesseret i
et samarbejde om en ny aftale.
Morsø Forsyning vil afholde hygiejnekursus for de entreprenører, der arbejder for dem, igen i 2017. Vi kan
anbefale vores medlemmer til at opfordre deres entreprenører til at deltage.
Ad. 7 - Besøg af vandrådsrepræsentant fra DV, evt. sammen med Thy Vandråd
PJL har modtaget henvendelse fra DV om opdatering af hjemmeside. Vi kan få et link til vores egen
hjemmeside, eller vi kan benytte den ”hjemmeside”, der er til vandrådene på DV’s hjemmeside. Vi ønsker at
beholde linket direkte til vores side på Morsø Forsynings hjemmeside.
DV besøger p.t. alle vandråd og vil gerne komme til fx repræsentantskabsmøde eller temaaften, enten for
vandrådsbestyrelsen eller for alle medlemmerne.
Ad. 8 - Repræsentantskabsmøde i marts – dagsorden og indlæg udefra
Repræsentantskabsmødet skal afholdes i marts. Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
På valg i år er PJL, PEN og PØ, alle genopstiller.
Forslag til indlæg: Repræsentant fra DV, RTM Insurance Brokers A/S som er forsikringsmægler for DV,
repræsentant fra Flygt pumper (har kontaktet os med tilbud om at komme), NESA (bygger vandværker).
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Bestyrelsen besluttede sig for at prøve at få forsikringsmægleren til at komme med et indlæg, samt
repræsentanter fra Miljøgruppen (Teknik og Miljø) kommunen Jette Vester og Poul Riisgaard. PJL kontakter
dem.
Lokale: Landbrugsskolen – PJL kontakter og bestiller kaffe + brød.
Tid: Foreslåede datoer: 23., 27., 28. eller 30. marts (minusdatoer: -20., -22., -29.)
Ad. 9 - Opdateringer på vores hjemmeside
Morsø Forsyning har ændret deres hjemmeside og dermed også vores hjemmeside. Bestyrelsen finder den
nye hjemmeside lidt rodet, og der er nogle mangler.
EL har sendt referater til Morsø Forsyning, som lægger dem ind på vores hjemmeside. Tidligere referater er
blevet slettet i forbindelse med omstruktureringen. Bestyrelsen ønsker at have referater liggende for 2 år
(rullende).
EL har også sendt telefonnumre på bestyrelsen og bedt Morsø Forsyning lægge dem ind i stedet for
forsyningens hovednummer, som p.t. ligger for hele bestyrelsen, samt sendt vores vedtægter (linket til disse
på hjemmesiden virker ikke p.t.).
EL kontakter Morsø Forsyning med flg. kommentarer også:


Link til GEUS vandanalyser fjernet. Det har vi behov for, da vi skal offentliggøre dem.



Link til vandværkernes egne hjemmesider er også forsvundet.



Ret Poul Eriks e-mailadresse (redstedvandvaerk@redstedvand.dk).

På vores repræsentantskabsmøde vil vi vise hjemmesiden, om ikke andet så for at gøre vandværkerne
opmærksomme på, at de selv skal sørge for at meddele ændringer.
Ad. 10 - Kursusprogram fra Danske Vandværker
Kursusprogram sendt ud fra DV. Ikke så mange kurser i Region Nord i år. Kursus om bestyrelsesarbejde i
Rold i april. Kursus om økonomi i Vildsund den 18.5.17. Studietur til Polen til Flygt Pumper.
Ad. 11 – Eventuelt
Generalforsamling region Nord lørdag 08.4.17: PJL planlægger at deltage.
Vandværksudstilling Aars fredag 24.3.17: Nogle af vandværkerne deltager.
Fællesmøde med Vandråd Thy: Vandråd Thy vil indkalde os til et fælles bestyrelsesmøde.
Henvendelse fra Sdr. Dråby ang. inspektion af trykfiltre og hydrofortanke: Hvem kan udføre inspektionen?
Hvor mange vandværker drejer det sig om? AM undersøger kravene (bekendtgørelsen) nærmere og
præsenterer idéen på repræsentantskabsmødet. Vi kan nævne det i indbydelsen. Oplagt at samarbejde om,
hvis der er behov.

Referent Else Larsen
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