Referat fra bestyrelsesmøde 27.2.2018

VANDRÅD MORS
Referat fra bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:
Referent:

27. februar 2018 kl. 19.00
Mødelokale Morsø Folkebibliotek
Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Per Ørberg (PØ), Flemming Worm (FW)
Poul Erik Nielsen (PEN)
Else Larsen (EL)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 28.9.17
2. Opfølgning siden sidst:
- Region Nord vandværksmøde i Brovst 2.10.17
- Møde med koordinationsforum 3.10.17
- Møde med Vandråd Thy i Vorupør 9.10.17
- Møde med Morsø Kommune + Morsø Forsyning 1.11.17
- Region Nords årlige møde i Fjerritslev 17.11.17
- Møde med Vandråd Thy + Henrik Blomhøj fra Danske Vandværker 5.12.17
- Medlemsmøde i samarb. med Vandråd Thy i Vildsund 5.12.1
- Møde med Morsø Kommune + Morsø Forsyning ang. vandanalyser 12.12.17
3. Regnskab 2017
4. Budget 2018-2019
5. Ny vandanalyseaftale i samarbejde med Morsø Forsyning
6. Repræsentantskabsmøde i marts – dagsorden og indlæg udefra
7. Vores regulativ – underskrifter – mgl. fra Karby
8. Eventuelt, herunder Vandmesse i Års 16.3.18 og generalforsamling Region Nord 7.4.18 i Rebild

Ad. 1 – Godkendelse af referatet
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 28.9.17 godkendt og underskrevet.
Ad. 2 – Siden sidst
2.10.17 Region Nord vandværksmøde: PEN og PJL deltog. Debat om xxxxx
3.10.17 Møde med Koordinationsforum om indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse: Drejede sig mest
om skovrejsningsproblematikken. Spørgsmålet er altid, om man skal købe jorden eller lave sprøjteforbud for
grundejeren.
PØ undersøger en konkret sag om kompensationsansøgning fra en grundejer.
Vi har modtaget en anmodning fra Morsø Kommune / koordinationsforum om at oprette et vandsamarbejde
med det formål samlet at varetage og fordele udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af
vandressourcerne og andre aktiviteter i forbindelse med vandressourcer.
Vi kan evt. invitere en repræsentant fra Sønderborg Vandråd til repræsentantskabsmødet for at fortælle om,
hvordan de har grebet indsatsplanlægningen an. Bestyrelsen blev enige om at gøre dette.
9.10.17 Møde med Vandråd Thy: Positiv indstilling til samarbejde og interesse for fælles studietur.
Der blev arrangeret et fælles medlemsmøde om den nye persondataforordning i starten af december. Ca. 85
pers. ligeligt fordelt fra Mors og Thy deltog
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1.11.17 Møde med Morsø Kommune + Forsyning: Emnet var vandanalyse-/kontrolprogram. Referat er
udsendt. Positivt møde
17.11.17 Regionsvandrådsmøde: PJL og PEN deltog.
5.12.17 Medlemsarrangement med Vandråd Thy om persondataforordning. Træder i kraft 25.5.18, og
vandværkerne skal træffe sine forholdsregler. God deltagelse (ca. 85 i alt) - godt møde.
AM spørger Joan fra vandværksadministrationen, om hun på vores repræsentantskabsmøde vil fortælle
ganske kort om, hvad hun har gjort i forhold til persondataforordningen.
Formøde med Vandråd Thy og Henrik Blomberg om, hvad man kan bruge sit vandråd til. Vi er godt med
m.h.t. aktiviteter og engagement.
12.12.17 Møde med kommunen og Forsyningen ang. vandprøver. Model til vandanalyser lavet i samarbejde.
Ad. 3 – Regnskab 2017
Resultatopgørelse udleveret og kommenteret af EL til bestyrelsen. Underskrevet. EL får det revideret.
Ad. 4 – Budget 2018-2019
PJL opdaterer budgettet. Ingen større ændringer forventes.
Ad. 5 – Ny vandanalyseaftale sammen med Morsø Forsyning
AM har modtaget spørgsmål i forbindelse med udbudsmaterialet. , som skal besvares senest 28.2.18.
Spørgsmålene og de foreslåede svar gennemgået og kommenteret på bestyrelsesmødet. AM melder
kommentarer tilbage til Morsø Forsyning 28.2.18.
Udbuddet er sendt i indbudt licitation til 4 tilbudsgivere, og tilbud skal være inde d. 12.3.18 senest kl. 12.00.
Forventet afgørelse 15.3.18 med omgående ikrafttrædelse.
Ad. 6 – Repræsentantskabsmøde i marts
Dato 20.3.18 på landbrugsskolen (PJL booker). Tilmelding a.h.t. køkkenet.
PJL + AM aflægger bestyrelsesberetning.
AM og FW er på valg, og begge er villige til genvalg.
Kort indlæg om persondataforordning ved Joan Lindbjerg Hansen fra Kontorhjælpens
Vandværksadministration. AM kontakter hende.
Indlæg om indvindingsområder ved Peter Petersen fra Sønderborg vandråd. PJL aftaler med ham.
EL sender forslag til indkaldelse til bestyrelsen inden udsendelse til medlemmerne.
Ad. 7 – Vores regulativ
Karby mangler at underskrive. De mener, at det i § 14.2 skal være ejer af en enhed (bolig), der hæfter for
beløbet og ikke lejer (bruger).
I § 14.2 står, at bruger hæfter ved fraflytning, men dette gælder kun, hvis vandværket har lavet en direkte
forbrugsaftale med bruger. I § 14.2.5 står, at ejer hæfter, hvis ikke bruger betaler xxxxxxxxxxxxxxxx
PJL har ikke fået sendt dem svar, men følger op og ringer til dem.
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Ad. 8 – Eventuelt
Generalforsamling Region Nord 7.4.18
Vandmesse Aars 16.3.18
Temadag om håndtering af fund af Desphenyl-chloridazon - i Ålborg d. 1.3.18 : Vi har sendt indbydelse
rundt til medlemmerne
Erhvervsstyrelsen: reelle ejere. EL registrerer bestyrelsen som reelle ejere.

Referent Else Larsen
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