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

21. oktober 2020 kl. 19.00
Mødelokale Morsø Folkebibliotek
Palle J. Larsen (PJL), Karlo Andersen (KA), Poul Erik Nielsen (PEN), Flemming Worm
(FW), Per Ørberg (PØ)
Else Larsen (EL)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.6.20
2. Opsummering af opgaver i Vandråd Mors:
- Vandanalyseaftale med Eurofins
- Termograferingsaftale
- Elaftale
- Digitale kort
- Samarbejde med Vandråd Thy – bl.a. studieture, fællesmøder
- Region Nord
- Danske vandværker / vandråd
- SMS-ordning, koordinator
- Morsø Kommune
- Morsø Forsyning
- Fælles hjemmeside
- Vandindvindingsaftaler
- Fælles regulativ
- Koordinationsforum
- Indkøb af målere (Kamstrup)
- Møder / kurser
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Opfølgning siden sidst:
- Repræsentantskabsmøde 6.8.20
- Termografering
5. Nyt om elaftalen fra Arne
6. Kommende aktiviteter:
- Generalforsamling Region Nord d. 24.10.20
- Regionsmøde d. 13.11.20
- BNBO-strategi i samarbejde med kommunen/koordinationsforum
- Medlemsmøde(r)
7. Eventuelt
Ad. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde
Mødereferat fra sidste møde underskrevet af bestyrelsen.
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Ad. 2 – Opsummering af opgaver i Vandråd Mors
Karlo budt velkommen i bestyrelsen. Kort præsentationsrunde.
Af hensyn til det nye bestyrelsesmedlem, Karlo, gennemgik PJL kort de forskellige opgaver i Vandråd Mors.
- Vandanalyseaftale med Eurofins: I samarbejde med Morsø Forsyning. 3-årig med mulighed for
forlængelse.
- Termograferingsaftale: Hvert 2. år.
- Elaftale: Opr. lavet i samarbejde med MF (Morsø Forsyning). Aftale med et konsulentfirma.
- Digitale kort
- Samarbejde med Vandråd Thy: Årligt møde, studieture, fællesmøder, erfaringsudveksling
- Region Nord: Fællesmøder for vandråd i Region Nord.
- Danske vandværker / vandråd: Rådgivning.
- SMS-ordning, koordinator: Fungeret godt i flere år. PEN er back-up uden for MF’s åbningstider.
- Morsø Kommune: Årligt møde med koordinering og samarbejde.
- Morsø Forsyning: Årligt møde. Samarbejde, bl.a. SMS, vandanalyseaftale.
- Fælles hjemmeside: Del af MF’s hjemmeside.
- Vandindvindingsaftaler: Udarbejdet i samarbejde med kommunen i 2019.
- Fælles regulativ: Udformet i samarbejde med kommunen. Ligger på vores hjemmeside.
- Koordinationsforum: Vedr. BNBO, indsatsplaner. Ikke megen aktivitet.
- Indkøb af målere (Kamstrup): Rabataftale med Kamstrup.
- Møder / kurser: Lokale kurser i samarbejde med DV / Vandråd Thy.
-

Aftale med kommunen om pris på vandaflæsning.

Ad. 3 – Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Palle J. Larsen – formand
Karlo Andersen – næstformand
Flemming Worm – økonomiansvarlig
Poul Erik Nielsen – repræsentant i ledningsejermøder, SMS-udsendelse
Per Ørberg – menigt medlem
Ad. 4 – Opfølgning siden sidst
Repræsentantskabsmøde 6.8.20: Fint fremmøde - 32 deltagere fra vandværkerne. God stemning og
diskussion. Tidsmæssigt blev det noget presset, og både indlægsholder fra Aura og repræsentanterne fra
kommunen måtte desværre skære ned i deres indlæg. Næste år skal vi være skarpere på tiden og måske
undlade ekstern indlægsholder og lave et separat møde med faglige indlæg.
Fritagelse for ejendomsskat: Muligheden nævnt på repræsentantskabsmødet. I samarbejde med kommunen
har vi fået udarbejdet og godkendt en skabelon, der kan bruges til ansøgning om fritagelse for ejendomsskat.
Denne skabelon bliver sendt rundt til vores medlemsvandværker.
Takstblad: Kommunen vil stramme op om takstbladet. ???
Termografering:
Forløb godt. PEN var med rundt som tur-koordinator/kontaktperson. 3 af de tidligere deltagende vandværker
ønskede ikke termografering i år.
Ad. 5 – Nyt om elaftalen
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Det er aftalt med Arne Munk, at han fortsætter som ekstern ”konsulent” ang. vores elaftale. Lige
nu ligger fastprisen på ca. 25-27 øre og spotprisen ca. 2 øre lavere. Der er en forventning om, at prisen måske
falder yderligere. Vi skal lægge os fast på aftalen inden nytår.
Ad. 6 – Kommende aktiviteter
Generalforsamling Region Nord 24.10.20: Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage i år.
Regionsmøde d. 13.11.20: PN, PEN og PJL deltager. PJL laver tilmelding.
BNBO-strategi i samarbejde med kommunen/koordinationsforum: Stor opgave. Staten har pålagt
kommunerne at få strategien på plads i løbet af 2020 og 2021. PJL har talt med kommunen, og UTM
(kommunens Udvalg for teknik og miljø) skal have en status fra kommunen hvert halve år, men p.t. kniber
det med ressourcer i kommunen til arbejdet. Kommunen har lavet en status til staten her i oktober.
Kommunen vil gerne have et møde med Vandråd Mors, og vi vil gerne samarbejde med dem for at få
indsatsplanerne lavet, så staten ikke blot gennemtvinger dem. PJL kontakter Poul Riisgaard for at aftale et
møde.
Medlemsmøde(r): Forslag til faglige møder.
KA: Findes der aftaler om vand til brand? Kunne der laves en fælles aftale for alle vandværker om afregning
af vand til brand? Vi tager emnet med til næste møde med kommunen, og vi kan evt. undersøge, fx via DV,
hvordan man gør andre steder.
Ad 7 - Eventuelt
KA: Forslag om opfordring til de vandværker på øen, der ikke har digitaliseret deres kort. Så vidt bestyrelsen
er bekendt, drejer det sig om 2 vandværker.
KA: Forslag om at alle vandværker trækker en lille ledning til de nærmeste 3-4 vandværker i stedet for at
lave en stor og dyr ledning for at sikre hinanden nødforsyning. Idéen kan tænkes ind i BNBO-planerne.
Hjemmeside: Vi sender en e-mail rundt med opfordring til at sende opdaterede oplysninger om
kontaktpersoner til EL, som så vil lave en samlet opdatering til MF til vores hjemmeside. Samtidig bedes om
opdaterede oplysninger for kontaktpersoner i vandværksbestyrelserne ved udsendelse af SMS’er. EL
informerer PEN, som opdaterer SMS-listen.

Referent Else Larsen
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