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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Opfølgning siden sidst: Repræsentantskabsmøde 23.3.17, generalforsamling Region Nord,
vandmesse i Aars, status underskrift fælles regulativ, kaffemøder Morsø kommune
4. Status elaftale, laboratorie/analyseaftale, indkøbsaftale vandmålere Kamstrup
5. Fællesmøde med Thy Vandråd ultimo maj
6. Møde i koordinationsforum
7. Hjemmeside – opdatering – fælles skabelon – et krav fremover?
8. Kommende opgaver
9. Eventuelt
Ad. 1 – Godkendelse af referatet
Referatet fra den 20.2.2017 godkendt og underskrevet.
I referatet manglede under punkt 2 (tilføjes referatet): Møde om indvindingstilladelser afholdt med
kommunen d. 24.11.16. 6 vandværker mødte op, og vi har fået ros for mødet.
Ad. 2 – Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Palle J. Larsen
Arne Munk
Flemming Worm
Poul Erik Nielsen
Per Ørberg

Ad. 3 – Opfølgning siden sidst
Repræsentantskabsmøde 23.3.17: Fin deltagelse og debat. Elaftale: Vi gav på mødet tilsagn om, at vi vil
bestræbe os på at informere om, når der skiftes til anden strømleverandør.
Generalforsamling Region Nord: PJL deltog. Ingen helt store emner i generalforsamlingen.
Vandmesse Aars: Godt besøgt messe med mange stande. PJL og PØ deltog. Flere gode og interessante
foredrag.
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Fælles regulativ: Status på underskrifter af det nye regulativ. PJL har forsøgt at kontakte kommunen i dag,
men ikke fået svar. Det nye regulativ skal lægges ind på vores fælles hjemmeside med angivelse af, hvem
der har skrevet under, og så må det gamle evt. ligge der for dem, som ikke har. PJL afventer svar.
Kaffemøder Morsø kommune: Jette Vester vil tage rundt til vandværkerne for at få en snak om, hvordan
vandværkerne har tænkt at beskytte deres indvindingsområder.
Ad. 4 – Status elaftale, laboratorie/analyseaftale, indkøbsaftale vandmålere Kamstrup
Laboratorie/analyseaftale: Skal fornyes i år. Vi skal lave en aftale om et formøde med Morsø Forsyning. AM
kontakter Gitte Guldberg.
Vi kan evt. kontakte DV for at høre om nye regler m.m.
Indkøbsaftale vandmålere Kamstrup: PJL har ikke modtaget endelig bekræftelse af, hvor mange målere der
blev bestilt, men vi tror omkring 1.000 stk.
Ad. 5 - Fællesmøde med Thy Vandråd ultimo maj
Vandråd Thy har inviteret til fællesmøde sidst i maj. Vi kan komme med datoforslag: 22., 23. eller 30. maj.
PJL melder tilbage til dem.
Emner til mødet: Fælles udflugt, analyseaftale, fælles aftaler generelt.
Ad. 6 – Møde i koordinationsforum
PØ og PEN har været til møde 18.4.17. Et opsamlings/infomøde. Kortlægningen bliver revideret af
Naturstyrelsen i løbet af sommeren, da der er nogle få steder med tanger osv., der ikke passer.
Der vil blive lavet en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger om beskyttelsesområder og
indsatsplanerne.
Der er forslag om at oprette en fond til kompensation i forbindelse med meget følsomme områder. Det
ørebeløb, der hidtil er indbetalt til staten som kortlægningsbidrag til amter (drikkevandsbeskyttelse),
bortfalder fra 2020, som reglerne er nu. Disse penge skulle så indbetales til denne fond. Pengene skal bruges
til fx skovrejsning, jordkøb osv. i forbindelse med meget følsomme områder, der skal beskyttes. En
forudsætning for en sådan fond vil være, at alle vandværker er med. Hvad er vandværkernes holdning til en
sådan fond?
Næste møde bliver til efteråret.
Ad. 7 - Hjemmeside – opdatering – fælles skabelon – et krav fremover?
Vi havde opfordret vores medlemmer til at opdatere oplysningerne på hjemmesiden.
Hvis man ikke har sin egen hjemmeside, kan man lægge oplysninger ind på Vandråd Mors’ hjemmeside.
På vores gamle hjemmeside lå et link til analyser for hvert vandværk. Det vil vi gerne have igen.
Vil de også lægge regnskaber ind for hvert vandværk? Der er nu krav om, at regnskaberne skal
offentliggøres, og dette kunne også være en mulighed på hjemmesiden under hvert vandværk.
Vi kunne spørge om, hvad det evt. vil koste hos Morsø Forsyning for at få lagt oplysninger ind, evt. et
”takstblad”.
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Vi drøfter det på vores kommende møde med Morsø Forsyning.
På DV vil vi bare have en henvisning til vores nuværende hjemmeside – ikke have en hjemmeside hos dem
også (dobbelt arbejde).
Ad. 8 - Kommende opgaver
Møde med Thy Vandråd
Møde med Morsø Forsyning
Koordinationsforum
Fælles regulativ
DV afholder møde om regnskab i Vildsund 18.5.2017. Iflg. tilmeldingslisten er 5 vandværker fra Mors
repræsenteret. Vi er i tvivl om, hvorvidt alle vandværkerne har fået invitationen fra DV udsendt 7.4.17 på
mail. Kurset var også med i DV’s kursuskatalog. PJL kontakter DV og spørger, om vi skal sende den rundt
til vores medlemmer.
Kursus og netværksmøder om bestyrelsesarbejde for forsyningssektoren: Vi har i samarbejde med Morsø
Erhvervsråd sendt invitationen rundt til vores medlemmer.
Ad. 9 – Eventuelt
DV har søgt om aktindsigt i kommunens takstbladsgodkendelser.
Der er kommet en ny rapport ”vand- og spildevandsanlæg i landbruget 2017” fra Seges. Kan findes på DV’s
hjemmeside.
Afregningssystem Kamstrup: Løsning 2 i forhold til den nye persondatalov – bliver den lovlig fremover?
Ikke afgjort endnu. DV vil lave en vejledning til vandværkerne om håndtering af personfølsomme data og
evt. afholde møder om emnet.
PEN fortsætter i ledningsejermøder som vores repræsentant.

Referent Else Larsen
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