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                VANDRÅD MORS 
  
 

Referat fra bestyrelsesmøde  
 

Tid: 11. februar 2019 

Sted: Mødelokale Morsø Folkebibliotek 

Deltagere: Palle J. Larsen (PJL), Arne Munk (AM), Poul Erik Nielsen (PEN), Per Ørberg (PØ) 

Fravær: Flemming Worm (FW) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 

2. Opfølgning siden sidst: 

- Møde hos Vandråd Thy 27.11.18 

- Møde i region Nord 5.2.19 

3. Nyt om analyseprøver 

4. Nyt om elaftale – fejl i regning 

5. Repræsentantskabsmøde i marts – dagsorden og indlæg udefra  

6. Regnskab 2018 

7. Budget 2019-2020 

8. Møder med kommunen/forsyningen/koordinationsforum 

9. Regionsmøde i Brovst 14.2.19 

10. Eventuelt 

 
Ad. 1 – Godkendelse af referater fra sidste  møder 

 

Mødereferater fra de sidste møder underskrevet af bestyrelsen. 

 

Ad. 2 – Opfølgning siden sidst 

 

Møde hos Vandråd Thy: Vi deltog i møde hos Vandråd Thy, hvor vi fortalte lidt om vores erfaringer med 

udbud af analyseaftale. De er ikke så langt i processen endnu, men er interesseret i at lave noget tilsvarende. 

 

Møde i Region Nord: Ingen fra bestyrelsen deltog i dialogmødet ”Hvordan skal danske vandværker 

organiseres? ”. Der var 100 deltagere, og der arbejdes videre i Danske Vandværker med projektet. 

 

Ad. 3 – Nyt om analyseprøver 

 

Poul Riisgaard har henvendt sig til vandværkerne for at høre, om vi synes, der mangler nogle analyser i 

programmerne. 

Iltprøver: (relevant i forb. med mangan og jern) Kan tages til kr. 30 pr. prøve. 

Hårdhed: Skal tages afgang vandværk, kr. 290 pr. prøve. 

Vi venter til efter vores repræsentantskabsmøde med at give besked til Eurofins, om prøverne skal inkluderes 

for alle, eller de enkelte vandværker skal spørges, om de vil have dem taget. 

 

Idé: Hvad koster strips til måling af hårdhed (hos forbrugeren)? Vil det være nok i forhold til lovgivningen? 

PEN undersøger priser. 
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Ad. 4 – Nyt om elaftale – fejl i regning 

 

Torup-V. Jølby var afregnet hele elmængden til den faste pris (vi betaler 50% fastpris og 50% spotpris). De 

har fået en kreditnota, og Kinect/Eniig tjekker 2 år tilbage, om der er fejl i andre fakturaer til vores 

vandværker.  

 

AM holder øje med strømprisen. 

 

Ad. 5 – Repræsentantskabsmøde i marts – dagsorden og indlæg udefra 

 

Datoforslag: 18., 19., 26., 27. eller 28. marts. 

 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne. 

 

Poul Erik, Per og Palle er på valg og genopstiller. 

 

Indlæg udefra: Jette og Poul fra Morsø Kommune inviteres. Forslag til indlæg udefra: Blødgøringsanlæg 

eller evt. LER. PJL kontakter Danske Vandværker. 

 

Ad. 6 – Regnskab 2018 

 

EL har næsten regnskabet færdigt. Resultatet forventes at blive små 800 kr. i underskud. 

 

Ad. 7 – Budget 2019-2020 

 

Ingen store ændringer i regnskab/budget. Vi holder nogenlunde samme budget for 2019. 

 

Ad. 8 – Møde med kommunen/forsyningen/koordinationsforum 

 

Morsø Forsyning: Vi har holdt møde med dem i efteråret. De skal opdatere forbrugerliste til Blue Idea. PEN 

følger op. AM spørger, om de gerne vil have et møde inden vores repræsentantskabsmøde. 

 

Kommunen: Forslag til mødedato 4., 7., 11. eller 12. marts. PJL kontakter dem for et møde. 

 

Koordinationsforum: Har bedt Vandråd Mors om at tage initiativ til at lave en fond til godtgørelse til 

lodsejere i forbindelse med BNBO. Vi afventer, hvad der bliver gjort på landsplan for ikke at spilde unødige 

kræfter. 

 

Ad. 9 – Regionsmøde i Brovst 

 

Der afholdes regionsmøde i Brovst d. 14.2.19 med temaerne LER og BNBO. I alt 7 vandværker på Mors 

sender deltagere (tilmeldingslisten pr. d.d.) 

 

Ad. 10 – Eventuelt 

 

Hjemmeside: Det er lovpligtigt, at alle vandværker skal have en hjemmeside med lovpligtige oplysninger. En 

lokal hjemmesidedesigner har henvendt sig til vandværkerne på Mors med tilbud om at lave en hjemmeside. 

 

Næste gang vi holder møde med Forsyningen, må vi drøfte med dem, om og hvis ja, hvor meget de skal have 

for at lægge vandværkernes oplysninger ind på vores hjemmeside. Vandråd Mors bør lave en skabelon til 

vandværkerne om, hvilke oplysninger der kræves. 

 

     Referent Else Larsen 


