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                VANDRÅD MORS 
  
 

Referat fra bestyrelsesmøde  
 

Tid: 19. august 2019 kl. 19.00 

Sted: Mødelokale Morsø Folkebibliotek 

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

Fravær: Flemming Worm (FW), Per Ørberg (PØ) 

Referent: Else Larsen (EL) 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Opfølgning siden sidst: 

- Møde med forsyningen 7.3.19 

- Møde med kommunen 12.3.19 

- Vandmessen i Års 22.3.19 

- Repræsentantskabsmødet 26.3.19 

- Generalforsamling i Region Nord 6.4.19 

3. Oplysninger på vores hjemmeside 

4. Status analyseprogrammet – Tilmelding for ilt og hårdhed – Nye stoffer 

5. Faglig udflugt med Thy Vandråd 

6. Region Nord mødet 28.8.19 i Aabybro – dagsorden vedlagt 

7. Eventuelt 
 

 

Ad. 1 – Godkendelse af referater fra sidste  møde 

 

Mødereferat fra sidste møde underskrevet af bestyrelsen. 

 

Ad. 2 – Opfølgning siden sidst 

 

Møde med forsyningen: Udestående aktuelle punkter fra mødet er hjemmeside (se punkt 3 herunder).  

Godt og konstruktivt møde. 

 

Møde med kommunen: BNBO – der er i juli kommet en ”Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod 

erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder” fra Miljø- og 

Fødevareministeriet/Miljøstyrelsen  (vejledning nr. 36). Loven om BNBO træder i kraft 1.1.2020, og der er 

indtil udgangen af 2022 til at indgå aftaler.  

 

Vi har en opgave i sammen med øens vandværker at få udpeget, hvor på øen vi skal hente vand fra fremover, 

hvor meget vand vi skal bruge, og hvor pengene til beskyttelsesaftalerne skal komme fra. Der bør være en 

overordnet plan, før vi begynder at lave aftaler. P.t. er der kun mulighed for at lave frivillige aftaler som fx 

Skørping og Sønderborg har gjort. 

DV efterlyser en statslig holdning, og vi vil skele til, hvad der sker her. 

 

Brandhaner – der skal sløjfes nogle rundt om på øen. Projektet ser ud til at være påbegyndt. 

 

Digital kort over forsyningsområder udsendt til vandværkerne til afstemning og evt. tilpasning af områderne. 
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Vandmessen i Års 

 

Godt besøgt messe med gode muligheder for at holde sig ajour inden for vandforsyning. 

 

Repræsentantskabsmødet 

 

Indlægsholder Henrik Blomhøj meldte afbud p.g.a. sygdom, men Robert Jensen trådte til i stedet. 

 

Fint fremmøde og god spørge- og diskussionslyst. 

 

Generalforsamling Region Nord 

 

Ingen repræsentanter fra vores vandråd, så vi ved kun, hvad der står i referatet på deres hjemmeside. 

 

Ad. 3 – Oplysninger på vores hjemmeside 

 

Vi udbygger vores hjemmeside hos forsyningen, og de giver en pris på, hvor meget vi skal betale for at få 

oplysningerne lagt på hjemmesiden. Der er nogle vandværker, der selv har hjemmeside, og de behøver 

selvfølgelig ikke lægge oplysninger ind på vores fælles hjemmeside. Det er hvert enkelt vandværk, der selv 

skal betale for opdateringerne. 

 

Vi laver en skabelon til vandværkerne på, hvilke lovpligtige oplysninger der kræves. Information til 

skabelonen kan findes på DV’s hjemmeside.  

 

PJL laver et forslag til skabelon og sender til bestyrelsen til godkendelse. 

 

Ad. 4 – Status analyseprogrammet – Tilmelding for ilt og hårdhed – Nye stoffer 

 

Kommunen har opfordret til at få taget prøver for ilt. Måling af hårdhed er ikke et krav, men vandværket skal 

kunne oplyse hårdheden på sit vand. 

 

Eurofins har skrevet til vandværkerne og bedt om tilbagemelding m.h.t. prøvetagning for ilt og hårdhed. 

 

Nye stoffer: kommunen holder øje med, at prøverne tages som påkrævet. 

 

Ad. 5 – Faglig udflugt med Thy Vandråd 

 

 På repræsentantskabsmødet blev der spurgt, om folk helst ville en hverdag eller en lørdag. AVK arbejder 

ikke om lørdagen, så en hverdag er bedst. Vi arrangerer med Vandråd Thy – gerne i september – PJL. 

 

Ad. 6 – Region Nord møde 28.8.19 

 

Poul Erik, Arne og Palle deltager. Flemming og Per? 

 

Ad. 7 – Eventuelt 

 

DV holder kursus på Pinenhus om udbudsregler 17.9.19 samt flere kurser i lokalområdet her i efteråret. 

 

 

 

 

     Referent Else Larsen 


