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Ad. 1 – Godkendelse af referatet
Revideret referat fra 20.2.17 samt ref. fra 8.5.17: underskrives næste gang, da referatet fra maj ved en fejl
ikke var udsendt før dagen før dette møde.
Ad. 2 – Siden sidst
Region Nord har afholdt kursus om fjernaflæste vandure i Glyngøre. Flere fra Mors deltog.
Karby vandværk mangler at underskrive vores fællesregulativ, en enkelt detalje som vi skal svare på (PJL).
Ad. 3 – Udbud af vandanalyser
Udbudsrunden udsat. Gitte fra Morsø Forsyning har kontaktet AM. Århus Vand kører udbud nu.
Forsyningen og vi venter, til ny bekendtgørelse kommer.
PJL har fået kopi af ”Udkast til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.
Flere instanser har indgivet indsigelse til udkastet. Vi har ingen mulighed for at vide, hvilke krav, der bliver
fra 2018. Vi holder øje med DV’s hjemmeside og beder (PJL) også Poul Riisgaard, Morsø Kommune, give
besked, hvis han hører noget.
Alle nuværende deltagere i analyseaftalen + Karby vandværk har meldt sig til det nye udbud.
Jesperhus vandværk har forespurgt hos kommunen, om de evt. kan komme med i Vandråd Mors. Bestyrelsen
har ingen indvendinger mod dette.
Ad. 4 – Fyraftensmøde med Morsø Kommune vedr. indsatsplaner
Kommunen har inviteret alle øens vandværker til fyraftensmøde d. 3.10.18 om indsatsplaner og
skovrejsning.
Bestyrelsen bragte flg. spørgsmål på bane: Har kommunen hjemmel til at pålægge vandværkerne at betale til
en fælles grundvandsbeskyttelsesfond? AM tjekker DV’s (Per Roth) holdning/anbefalinger.
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Ad. 5 – Eventuelt
Møde med Vandråd Thy 9.10.2018 for at drøfte fælles aktiviteter og interesser.

SMS-ordning – nye forbrugere: alle kunder hos Morsø Forsyning med adgang til mobiltelefon er
automatisk omfattet af forsyningens SMS-service. Man kan dog selv melde sig fra eller melde et
eller flere mobilnumre til enten på www.morsoeforsyning.dk/øens-vandvaerker under til- og
afmelding af SMS-service eller på https://blueidea.dk/sms-service/modul-eksempler#. Forbrugeren
skal selv gøre det, da han/hun får en SMS med en kode undervejs, som skal indtastes. Alternativt
kan forbrugeren ringe til Morsø Forsyning på 82130404 Kenneth Nygaard og få ham til at foretage
ændringerne direkte. Forsyningen laver nu og da et udtræk fra deres forbrugerregister og sender til
Blue Idea.
Blue Idea bruger TDS/de gule sider til at finde telefonnumre knyttet til forbrugeradressen, så hvis
ejere af ejendomme på Mors bor uden for øen, og deres mobilnummer bliver tilknyttet deres nye
adresse, skal de selv sørge for at melde sig til SMS-servicen. Det kan også ske, at en forbruger, der
er fraflyttet øen, får en SMS, men så er det, fordi deres mobilnummer stadig er tilknyttet Morsadressen.
Persondataforordning – Henrik Blomhøj og Per Roth fra DV har henvendt sig til os ang.
medlemsmøde om den nye persondataforordning. Vi vil foreslå Vandråd Thy at lave et fælles
medlemsmøde i november/december.
Tilbud fra Verdo – Johnny Fravn fra Verdo har tilbudt at fortælle om drift og vedligehold af
vandforsyningsanlæg.
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