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                VANDRÅD MORS 
  
 

Referat fra bestyrelsesmøde  
 

Tid: 7. juni 2018 kl. 19.00 

Sted: Mødelokale Morsø Folkebibliotek 

Deltagere: Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Flemming Worm (FW), Poul Erik Nielsen (PEN) 

Afbud: Per Ørberg (PØ) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 27.2.18 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning siden sidst: 

- Repræsentantskabsmøde 20.3.18 

- Generalforsamling Region Nord 7.4.18 

- Vandmesse Aars 16.3.18 

- Møde med Morsø Forsyning 26.4.18 

4. Persondataforordning – eksempel fra Elsø 
5. Status analyseprogrammerne – indsendt 

- Eurofins i gang 

- Kommune status 
6. Koordinationsforum – vores plan for oprettelse af fond? 
7. Hjemmesiden 
8. Kommende opgaver/møder 
9. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 – Godkendelse af referatet 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde 27.2.18 godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 2 – Konstituering af bestyrelsen 

 

Arne Munk og Flemming Worm blev genvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i marts, og 

bestyrelsen konstituerede sig uændret som følger: 

 

 Formand  Palle J. Larsen 

 Næstformand  Arne Munk 

 Økonomiansvarlig Flemming Worm 

 Bestyrelsesmedlem Poul Erik Nielsen 

 Bestyrelsesmedlem Per Ørberg 

 

 

 

Ad. 3 – Siden sidst 

 

Repræsentantskabsmøde: Godt møde med fint fremmøde og engagement. God information fra  Peter 

Petersen, Sønderborg, om vandfond/indsatsplaner/BNBO/skovrejsning m.m. 
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Generalforsamling Region Nord: Præget af stemningen i forb. med den forudgående afskedigelse af 

formanden for Danske Vandværker. PJL blev forhindret i at deltage i generalforsamlingen. 

 

Vandmesse Aars: PJL og PEN deltog. Godt forum til at orientere sig om nyt på vandværksfronten. 

 

Møde med Morsø Forsyning: Godt møde med konstitueret direktør Vivian Søndergaard og Tommy Dybdahl 

med opfølgning på det afsluttede samarbejde med analyseaftalen. 

 

Øvrige nyheder: 

 

Lidt nyt fra Danske Vandværker om bl.a. Better Board, tænketank, test for 124 triosol, advarsel om køb af 

sprøjtemidler ved ”stalddøren”, ny direktør ansat pr. 1.8.18. 

 

Sammenlægning af Mollerup Vandværk og Midtmors Vandforsyning godkendt af  kommunalbestyrelsen. 

 

Fund af ny pesticid DMS i 8 af 14 vandværker i Hovedstadens vandforsyning. Pr. 1.7.18 bliver det 

obligatorisk at tage prøver for den. 

 

Spar på vandet: Jette Vester fra Morsø Kommune henvendt sig for at høre, om vi skal lave en fælles 

pressemeddelelse med opfordring til at spare på vandet i forb. med den nuværende tørke? De vandværker, 

der har et reelt problem med vandforsyningen, må naturligvis sende SMS rundt til sine forbrugere med 

anvisninger. Enighed om at lade Jette udarbejde en sådan. 

 

Nyeste nr. af Vandposten skriver om oprettelse af national vandfond. Dette stiller os i et vadested m.h.t. 

oprettelse af lokal vandfond, så vi må følge udviklingen her og træde lidt vande imens. 

 

Ad. 4 – Persondataforordning – eksempel fra Elsø 

 

Skal vi som Vandråd gøre noget i forhold til persondataloven? PJL spørger hos Danske Vandværker (Agnete 

Poulsen + Henrik Blomberg hos DV). 

 

Ad. 5 – Status analyseprogrammerne – indsendt 

 

PJL har underskrevet kontrakten. 

 

Vandværkerne har indsendt lister med adresser på prøvesteder til kommunen, men kommunen har ikke sendt 

dem retur til vandværkerne til partshøring. Dette arbejdes der på, og de vil blive sendt ud i næste uge. 

Kommunen skal godkende adresserne, og vandværkerne skal så indsende oplysningerne til Eurofins, så de 

kan igangsætte prøvetagning. 

 

Ad. 6 - Koordinationsforum – vores plan for oprettelse af fond? 
 

Vi forholder os afventende, indtil vi ved mere m.h.t. oprettelse af national vandfond. 

 

Ad. 7 – Hjemmesiden 

 

Er opdateret med referater, regulativ etc. 

 

Ad. 8 – Kommende opgaver/møder 

 

Forslag om tur til AVK International, der producerer ventiler til vandværker. Vi har modtaget et forslag til 

agenda, og det sender vi videre til Thy Vandråd  

 

Kurser: DV har holdt kurser bl.a. på Pinenhus om bestyrelsesarbejde med god tilslutning. 
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Forslag til temaaften i oktober/november: På et tidspunkt i 2019 skal alle kort være digitaliseret. I 2022 skal 

LER være digitaliseret. AURA vil gerne komme ud og informere om dette, samt om tinglysning af 

ledningsnet.  

 

Morsø Forsyning: Når den nye direktør er kommet på plads, skal vi have et nyt mød-hinanden-møde. 

 

Ad. 9 – Eventuelt 

 

Morsø Forsynings formand fylder 60 og holder reception. Bestyrelsen besluttede, ikke at sende gave, da det 

er svært at afgøre, hvornår og hvem der skal have, samt at huske det. 

 

 

 

 

    Referent Else Larsen 

 

 


