
 

                       Vandråd Mors 
  

 
 

Referat af repræsentantskabsmøde  
  
Tid: Torsdag den 6. august 2020 kl. 19.00 

Sted: EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent/budget  

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg: Flemming Worm og Arne Munk. Flemming 
genopstiller. 

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

Kaffepause og herefter 
 

• Jens Christian Madsen fra Aura: Indlæg om nyt vedr. LER, kortregistrering og tinglysning 
 

• Jette Vester, Poul Riisgaard og Maria Liljeroth Rasmussen, Miljøgruppen, Morsø 
Kommune : Kort orientering og nyt, bl.a. BNBO 

 

 

Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte 32 medlemmer fra vandværkerne, 
indlægsholder samt repræsentanterne fra Morsø Kommune. 

 
Ad. 1 – Valg af stemmetællere 
 
Hans Larsen og Karlo Andersen blev valgt som stemmetællere. 
 
Ad. 2 – Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Johannes Aachmann som dirigent, og han blev valgt. 
 
Johannes takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i.h.t. 
vedtægterne d. 29.6.2020 (min. 2 ugers varsel) og således beslutningsdygtigt. 
 
Ad. 3 – Formandens/bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk. 
 
Palles beretning indeholdt flg. emner: 
 

- Corona 
- Lidt fra pressen 
- Medlemmerne og DV (Danske Vandværker) 
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- Tilbud via Vandråd Mors: 
▪ Fælles ledningsregistrering 
▪ Vandanalyse, el og termografering 
▪ Fælles SMS-service og hjemmeside 
▪ Måleraflæsning og måleraftale 

- Bestyrelsesarbejdet 
- Samarbejde med kommunen 
- Koordinationsforum og vandfond / andre muligheder i.f.m. BNBO 
- Krav om hygiejne- og driftskurser 
- Medlemsarrangementer – ingen ture i 2019 
- Samarbejde i Region Nord 
- Fremtid – LER, BNBO og regulativ 
 

Arnes del af beretningen indeholdt flg. emner: 
 

- Elaftale 
- Termografering 

 
Elaftale: vi har haft stor gavn af de fastlåsninger af en del af elprisen, som vi foretog i 2016. Skal vi 
fastlåse prisen for de kommende år? 
 
Termografering: Termografering er ikke et lovkrav, men forsikringsselskaber stiller ofte krav om 
termografering. 
 
Emner drøftet/kommenteret i forbindelse med beretningerne: 
 
Fritagelse for ejendomsskat: Bjergby vandværk gjorde opmærksom på, at vandværker kan søge 
om fritagelse for ejendomsskat, dog kan der ikke søges tilbagerettet, da det er en mulighed og ikke 
et krav. Forslag om, at Vandråd Mors laver en fælles ansøgning til kommunen. Vandråd Mors vil 
undersøge, hvilke krav der stilles til ansøgning om fritagelse for skatten og melde ud til 
vandværkerne. 
 
Elaftale: Diskussion om, hvorvidt medlemmerne ønsker en fastlåsning af elprisen de næste år, 
eller der skal være en fordeling med fast og variabel pris. Bestyrelsen tager kommentarerne for og 
imod til efterretning, når den skal træffe afgørelsen. 
 
Termografering: Tryg, som mange vandværker er forsikret hos via DV aftalen, kræver 
termograferingen udført af et termograferingsfirma, der er certificeret af dem. Villy Bruun, som 
nogle vandværker bruger, er ikke certificeret af Tryg. 
 
Covid19 og generalforsamling i vandværkerne: Der blev stillet spørgsmål om, hvor længe 
vandværkerne må vente med at holde generalforsamling i 2020. Svar: Danske Vandværkers 
jurister skriver om det på foreningens hjemmeside. Det forlød, at det skal være snarest muligt, når 
det er fysisk muligt. 
 
Kurser fra Danske Vandværker: Der blev fremsat en kommentar om, at der ikke var mange lokale 
kurser i det seneste katalog fra DV. 
 
Ad. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 
Årsregnskabet blev fremlagt af Else Larsen. Regnskabet udviste et resultat på kr. 9.117 
(overskud). Egenkapitalen er herefter på 51.269 kr. 
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Der var diskussion om størrelsen af udgifterne til SMS-ordningen i forhold til det totale regnskab. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6 – Fastsættelse af kontingent/budget 
 
Budget for 2020 blev fremlagt af Palle Larsen. Budgettet er vedlagt som bilag. 
 
Budgettet blev godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
Arne Munk og Flemming Worm var på valg. Arne Munk er flyttet fra Elsø og udtrådt af 
vandværksbestyrelsen og således ikke længere valgbar til Vandråd Mors. Flemming Worm 
genopstiller.  
 
Skriftlige forslag til bestyrelsesmedlemmer.  
 
Karlo A, Midtmors 
Flemming W, Flade 
Tommy N, Centrum-Ljørslev 
Rasmus S, Sundby 
Bent Mark, Tøving 
Jens Egon, Midtmors 
 
Flemming Worm blev genvalgt, og Karlo Andersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.  
 
Herefter består bestyrelsen af flg. medlemmer: 
 
Flemming Worm (Flade vandværk) 
Poul Erik Nielsen (Redsted vandværk) 
Per Ørberg (Ø. Jølby vandværk) 
Palle J. Larsen (Torup-V.Jølby vandværk) 
Karlo Andersen (Midtmors vandforsyning) 
 
Som suppleanter blev valgt:  
 
Bent Mark, Tøving og Johannes Aachmann, Ø. Jølby 
 
Ad. 8 – Valg af revisorer og en revisorsuppleant 
 
Genvalg: Bjarne Klausen (Sejerslev vandværk) og Egon Møller (Sydmors vandforsyning) blev 
genvalgt som revisorer, og Anders Christensen (Hvidbjerg vandværk) som revisorsuppleant. 
 
Ad. 9 – Eventuelt 
 
SMS: Vandråd Mors sender en mail rundt med opfordring til at opdatere navnene på den i 
bestyrelsen for vandværket, der skal have besked om udsendelse af SMS. 
 
Repræsentantskabsmødet afsluttet og afløst af kaffepause og derefter flg. indlæg: 
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Jens Chr. Madsen, Aura - hovedpunkter: 
 
LER. ny udgave 2.0: Ledningsoplysninger skal leveres i løbet af 2 timer mod hidtil 5 dage. 
30.6.2023 træder den nye udgave af LER i kraft, og til den tid skal alle have registreret deres 
ledningsnet elektronisk. 
 
Spørgsmål: Når graveaktøren forespørger direkte i LER systemet, får vandværket (ledningsejeren) 
så besked? Sv. Ja, automatisk. 
 
SDFE (styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering): Hvilke nøjagtighedskrav er der til 
oplysninger i det nye LER 2,0 efter 2023? Der er 5 kategorier ift. nøjagtighed, og man kan ikke 
angive, at nøjagtighed er ukendt; der skal oplyses X-Y-Z-værdier. Z-værdien er ikke en dybde, 
men en kode if.t. 0, som er havets overflade ved højvande. 
Nuværende placeringer bør forbedres, når man fx har brud.  
 
Tinglysning: Forsyningsanlæg på private ejendomme bør tinglyses for ikke at risikere at skulle 
flytte ledninger eller betale erstatning. Det er en stor fordel at have sine ledninger tinglyst, når de 
ligger på privat ejendom.  
 
 
Poul Riisgaard og Maria Rasmussen, Morsø Kommune (afbud fra Jette Vester): 
 
Maria introducerede sig selv. Hun er startet 1.4.20 og skal overtage Jette Vesters opgaver vedr. 
grundvand, idet Jette er ved gradvist at trække sig ud af grundvand. Maria præsenterede kort den 
spørgeskemaudsendelse, hun har lavet ang. BNBO, men p.g.a. tidsnød blev gennemgangen kun 
kort, så hun vil sende resultaterne af undersøgelsen til de enkelte vandværker. 
 
I år og de næste 2 år skal kommunen indberette, hvordan man står m.h.t BNBO. Hvis staten 
herefter vurderer, at kommunerne ikke gør nok, kan staten indføre totalt sprøjteforbud (kollektiv 
”afstraffelse”). Morsø Kommune vil gerne samarbejde med Vandråd Mors om opgaven. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 22.30. 
 
 
      Referent: Else Larsen 
 
 
 
Referat godkendt, dato 
 
 
 
_____________________________                                   
Dirigent Johannes Aachmann 


