Vandråd Mors

Referat af repræsentantskabsmøde
Tid:
Sted:

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00
EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens/bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent/budget
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg: Poul Erik Nielsen, Per Ørberg og Palle J. Larsen.
Alle genopstiller.
8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Kaffepause og herefter


Indlæg ved teknisk rådgiver Henrik Blomhøj fra Danske Vandværker om
Blødgøring af vand – behov og muligheder
Lovkrav om hjemmeside
Nye regler om kontrol af vandmålere i drift



Kort orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard

Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte 32 medlemmer fra vandværkerne samt
repræsentanterne fra Morsø Kommune, Natur og Miljø/Team Virksomhed.
Ad. 1 – Valg af stemmetællere
Poul Christensen og Egon Møller blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Per Ørberg som dirigent, og han blev valgt.
Per takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i.h.t.
vedtægterne d. 10. marts 2019 (min. 2 ugers varsel) og således beslutningsdygtigt.
Ad. 3 – Formandens/bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk (begge vedhæftes
som bilag).
Emner drøftet/kommenteret i forbindelse med beretningerne:
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SMS-ordning: Hverdage i Morsø Forsynings åbningstid: 82130404 og aften/weekend: Poul Erik
Nielsen 23411653. Vi sender instruktionen med kontaktnumre og navne rundt til alle
medlemsvandværkerne igen.
Persondataforordning: Skabelon 6 fra DV skal udfyldes og lægges på vores hjemmesider, så
forbrugerne kan se den.
Kommentar om fremtiden fra en af deltagerne: Vi skal tænke langsigtet og bevare
andelsselskaberne. Man kan sagtens bevare dem og have en overordnet paraplyorganisation.
Ad. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Årsregnskabet blev fremlagt af Else Larsen. Regnskabet udviste et resultat på kr. – 731.
Egenkapitalen er herefter på 42.152 kr.
Repræsentantskabet godkendte sidste år en kontingentstigning på 1 kr./forbruger. Dette er ved en
fejl fra sekretærens/kassererens side ikke blevet opkrævet i 2018, men vil blive det i 2019. Ingen
har reageret på forglemmelsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.
Kommentarer til SMS-service og drøftelse om udgiftens berettigelse, da ikke alle vandværker
bruger servicen.
Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad. 6 – Fastsættelse af kontingent/budget
Budget for 2019 blev fremlagt af Palle Larsen.
En deltager udtrykte ønske om, at der i referatet fra dette repræsentantskabsmøde medtages en
opgørelse med over, hvem der bruger SMS-ordningen. En sådan opgørelse er vedhæftet separat.
Tilkendegivelse fra deltager om de økonomiske fordele, der er ved samarbejdet i Vandråd Mors.
Budgettet blev godkendt af repræsentantskabsmødet.
Ad. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Palle Junker Larsen, Per Ørberg og Poul Erik Nielsen var på valg. Alle 3 genopstillede og blev
enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.
Herefter består bestyrelsen af flg. medlemmer:
Flemming Worm (Flade vandværk)
Arne Munk (Elsø vandværk)
Poul Erik Nielsen (Redsted vandværk)
Per Ørberg (Ø. Jølby vandværk)
Palle J. Larsen (Torup-V.Jølby vandværk)
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Som suppleanter blev valgt Peter Nagel (Sdr. Dråby vandværk) og Johannes Aachmann (Ø. Jølby
vandværk).
Ad. 8 – Valg af revisorer og en revisorsuppleant
Bjarne Klausen (Sejerslev vandværk) og Egon Møller (Sydmors vandforsyning) blev genvalgt som
revisorer, og Anders Christensen (Hvidbjerg vandværk) som revisorsuppleant.
Ad. 9 - Eventuelt
SMS – opfordring fra deltager til at vandværkerne kontakter deres forbrugere og får dem til at sløjfe
de numre, de ikke bruger (børn, gl. numre etc.). Som eksempel har Bjergby 209 forbrugere, men
350 SMS modtagere. Forbrugerne skal selv melde til og fra på hjemmesiden
www.morsoeforsyning.dk/øensvandværker/til- og afmelding til SMS-service.
Besøg hos AKV – hverdag eller lørdag? Ikke mange tilkendegivelser. Fordele ved hverdagsbesøg
er, at fabrikken er i gang. Vandråd Mors afgør det i samarbejde med AKV.
Repræsentantskabsmødet afsluttet og afløst af kaffepause og derefter indlæg:
------------Robert Jensen, Danske Vandværker (herefter DV) deltog, da Henrik Blomhøj var blevet syg. Vi
vil arrangere et møde om blødgøring senere.
Lovkrav om hjemmeside: Nye krav om, at vandværkerne skal have en hjemmeside til
offentliggørelse af informationer, analyseresultater m.v., men der er ingen kvalitetskrav til, hvordan
den skal se ud. DVV har en skabelon til, hvad man skal offentliggøre på sin hjemmeside.
Vandråd Mors: Vi udsender en vejledning til indhold på hjemmesiden.
Kontrol af vandmålere i drift: Som udgangspunkt skal de kontrolleres efter 9 år. Efterfølgende
kontroller skal tilrettelægges efter hvad 1. kontrol siger. 3 gamle vejl. metoder: stikprøve, alle
målere eller en kombi af de 2 ting. Man skal ikke følge et bestemt program, men kan selv
tilrettelægge dette, så længe man opfylder kravene.
BNBO:
Politisk aftale fra 11.1.2019. Tillæg til Pesticidstrategi 2017-2021. Dette forlig sikrer overlevelse
efter valg.
Nu 25 meters beskyttelseszone. Udvidelsen beregnes efter en matematisk metode.
Formål: forhindre eller begrænse forurening, forbedre overvågning.
Betaling: DV har arbejdet for finansiering via afgift på ledningsført vand, men det er ikke muligt
p.g.a. skattestop og EU-statsstøtteregler.
Aftalen gælder kun landbrugsarealer, dvs. ca. 5.000 BNBO på landbrugsarealer = ca. 50 pr.
kommune. Kun meget lidt i.f.t. parcelhusejere, bl.a. at man kun kan købe fx round-up i opblandede
udgaver.
Spørgsmål: Ingen sanktionsmuligheder over for husejere? Svar: Nej. DV har lavet kampagner over
for husejere. Hvis man skal lave påbud, skal det tinglyses på den enkelte ejendom, hvilket
besværliggør det. Loven giver mulighed for det, men påbuddet skal begrundes.
Spørgsmål: Er det ikke kun lodsejere på landbrugsarealer, der bliver kompenseret? Svar: Jo. De
lider et tab, som skal kompenseres.
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Kommentar Poul Riisgaard: Morsø Kommune fik beregnet BNBOer i 2013, risikovurdering, forslag
til indsats og omkostninger. Vandværkerne kunne bede Alectia om hjælp til, hvad de kunne gøre
over for parcelhusejere. Der var nogle vandværker, der fik lavet foldere mod sprøjtning, og nogle
indkøbte ukrudtsbrændere/dampere.
Spørgsmål: Hvordan skal evt. påbud håndhæves? Svar: DV ingen forslag.
Det er hovedsageligt kommunerne, der er ansvarlige for BNBO aftalerne.
Alternativer til forbud: Pesticidfri/økologisk dyrkning, naturprojekter eller skovrejsning, økologisk
omlægningstjek.
Vejledning er i høring. Denne supplerer den eksisterende BNBO-vejledn. fra 2007.
Poul Riisgaard: Mener, at statens beregningsmetode for udlægning af BNBO områder er under al
kritik. Den tager ikke højde for underlagets forskellighed ud fra boringen.
DV har anbefalet Miljøstyrelsen at lave en vejledning, og det vil de gøre. DV anbefaler, at der ikke
laves frivillige aftaler, som vandværket er ansvarlig for.
Poul Riisgaard: 2014 gav kommunen vandværkerne et værktøj, som de kunne bruge eller ej.
Vandværkerne skulle selv lave aftalerne, og kommunen vil ikke indføre noget, hvis ikke
vandværkerne beder om det.
Svar.: Robert mener, at kommunen hermed ikke tager sit ansvar på sig i.h.t. lovgivning
Vivian Søndergaard: Mors = mange små forsyningsselskaber + et stort (ikke særligt stort)
forsyningsselskab. Det er vigtigt, at kommunen er med i aftalen. Morsø forsyning er bynært
forsyningsselskab og har ikke særlig stor part i BNBO områderne/aftalerne.
Robert: Man kan lave sin forening, som man vil. Hvad man beslutter at støtte.
Poul Riisgaard: Vandfonden kan ud over at betale for indsatser i BNBO, også omfatte OSD
områderne.
Palle Larsen: Vi skal tænke overordnet og fremad, så vi sikrer godt vand om 50 og 100 år.
Jette Vester: Vi kan tænke det lidt som en forsikring
På Danmarks arealinformation kan man se de områder, der er udpeget nu. (link sendes med). I
2014 fik hvert vandværk tilsendt 3-4 sider med områder. For nye indvindingstilladelser er der lavet
nye beregninger.
Information fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard:
Jette Vester: Vil gerne have vandværkerne til at bekræfte, hvor deres forsyningsområder er. Kort
udleveret og bedt vandværkerne melde tilbage til kommunen.
Brandhaner: Kommunen er i gang med at overveje, hvilke brandhaner, der skal sløjfes og
beholdes. Opfordrer vandværkerne til at ringe til Niels Pedersen, Morsø Kommune på tlf.
99707075 eller np@moersoe.dk, hvis I laver gravearbejde i nærheden af brandhaner. Eller hvis I
ellers ser noget eller tænker, at en hane skal nedlægges.
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Spørgsmål: Er vandværkerne forpligtet til at levere vand til brandhanerne? Svar: JV tænker, at der
skal laves en aftale med beredskabet om, at vandværkerne skal have noget for at levere vand til
hanerne. Pt. står der vist ikke noget i regulativet om dette. Tjekkes.
Takstblade: Enkelte (9-10 stk.) vandværker mangler stadig at få godkendt takstblad for 2018 og
2019. Bør gøres bedre.
Indvindingstilladelser: Der mangler 5 at blive færdige.
Drikkevandsbekendtgørelse: Der har ikke været problemer med analyser uden flush. For 2018 er
der set igennem fingre med ”forkerte” og manglende analyser. Det gør vi ikke i 2019.
Indsatsplaner – status: Rapporten revideret i 2017-18. Ny bekendtgørelse kommer i 2019.
Nye pesticider – status: I 1/3 af vandværkerne er der endnu ikke lavet udvidet kontrol (B-pakke)

Mødet afsluttet kl. 22.10.

Referent: Else Larsen

Referat godkendt den

_____________________________
Dirigent Per Ørberg

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Palle J. Larsen
Arne Munk
Flemming Worm
Poul Erik Nielsen
Per Ørberg

Poul Erik Nielsen deltager på vegne af Vandråd Mors i ledningsejermøder og varetager SMSudsendelser uden for Morsø Forsynings åbningstider.

PS: Danmarks arealinformation findes her: arealinformation.miljoeportal.dk
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