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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.10.2020
2. Opfølgning siden sidst:
- Elaftale
3. Generalforsamling i Region Nord 19.6.21
4. Vandanalyseaftalen med Eurofins fra 15.3.2018 – 14.3.2021 – forlængelse/fornyelse
5. Analyseprogram fra kommunen er fra 2018-2022. Forlængelse hvis ny analyseaftale
6. Fælles regulativ fra 25.5.2016.
7. Indsatsplaner – status til koordinationsforum
8. Repræsentantskabsmøde / regnskab 2020 / budget 2021-22
9. Møde med Vandråd Thy
10. Møde med kommunen / forsyningen
11. Eventuelt
Ad. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde
Mødereferat fra sidste møde underskrevet af bestyrelsen.
Ad. 2 – Opfølgning siden sidst
Elaftale indgået pr. 1.1.2021.
Elprisen er usædvanlig høj for øjeblikket, og vores rådgiver World Kinnect kan derfor ikke anbefale en
fastlåsning af prisaftalen p.t. Vi må se tiden an.
Ad. 3 - Generalforsamling Region Nord
19. juni 2021 – PJL deltager.
Ad. 4 – Vandanalyseaftalen med Eurofins
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3-årig aftale udløb pr. 1.3.2021, og den er forlænget med et år til 1.3.2022.
Morsø Forsyning gik sammen med Randers forsyningsselskab ved indgåelse af nuværende aftale, og vi
valgte at være med. Morsø Forsyning vil gerne have deres spildevand med i aftalen, så derfor har de ikke
ønsket at forlænge med mere end 1 år (der var mulighed for 2 år). Aftalen bliver nu så stor, at den skal ud i
EU-udbud.
Vi har sparet ca. 40% i forhold til listepriser. Morsø Forsyning har spurgt, om vi vil med igen. Bestyrelsen er
enige om, at det ønsker vi.
Vi skal have lavet et nyt analyseprogram i samarbejde med Morsø Kommune.
Ad. 5 – Analyseprogram
Nuværende program fra kommunen gældende fra 2018-2022. Hvis vi laver ny analyseaftale, skal
programmet fornyes.
Ad. 6 – Fælles regulativ
Nuværende regulativ er fra 2016 og skal fornyes. Vi tager udgangspunkt i det forslag, som Danske
Vandværker har liggende på deres hjemmeside. KKA og PEN laver en ”arbejdsgruppe” og påtager sig at
gennemgå og sammenligne det nuværende og det nye regulativ og komme med ændringsforslag.
Hvis hvert enkelt vandværk har eller vil have nogle specielle aftaler, aftales disse individuelt med
kommunen.
Ad. 7 – Indsatsplaner – status til koordinationsforum
Status til koordinationsforum fra 29.3.21 rundsendt. PEN og PØ er med i koordinationsforum. Vandråd Mors
har 3 repræsentantpladser. FW indtræder som 3. repræsentant i stedet for Guido Wrede, som er flyttet fra
øen.
KKA: er der sket nogle ændringer af BNBO-kortene i.f.t. tidligere. Flere bestyrelsesmedlemmer har forsøgt
at finde kortene efter henvisning i den tilsendte statusskrivelse, men uden held. P.g.a. Covid19 restriktioner
har det ikke været muligt for koordinationsforum at mødes.
DV vil sætte møder mellem bl.a. landboforeninger og vandværker i stand i efteråret.
Kommunen har udspillet i.f.t. BNBO, og vi vil tage det op på vores kommende møde med dem i august.
Vandfond – emnet skal også drøftes med kommunen.
Ad. 8 – Repræsentantskabsmøde / regnskab 2020 og budget 2021-22
Repræsentantskabsmøde: Datoforslag onsdag uge 34, evt. uge 35. Datoen koordineres med kommunens
medarbejdere. Der skal være tid til diskussion, og vi tænker, at kommunens medarbejdere vil fortælle lidt
mere om deres planer i forbindelse med nyt personale. Ingen yderligere ekstern indlægsholder i år.
Regnskab uddelt. Udviser underskud på 24.000. Den mest iøjnefaldende post i regnskabet er de 28.000, som
vi har betalt til rådgiver i forbindelse med elaftalen. Drøftet, om denne post skal indgå i Vandråd Mors’
regnskab eller viderefaktureres til de vandværker, der er med i elaftalen enten efter antal medlemmer eller
elforbrug. Enighed om, at denne post indgår i Vandråd Mors’ regnskab.
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Regnskabet OK fra bestyrelsens side. EL konstaterede dog, at der måske er sket fejl i forbindelse med
viderefakturering af SMS-beskeder, og undersøger dette. EL får regnskabet revideret og efterfølgende
underskrevet af bestyrelsen.
Budget for 2021 drøftet og forslag godkendt til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.
Ad. 9 – Møde med Vandråd Thy
PJL forventer at møde dem på Region Nords generalforsamling og vil tage initiativ til et nyt møde lige efter
sommerferien.
Ad. 10 - Møde med Morsø Kommune og Morsø Forsyning
Skal aftales til august. Hvis muligt gerne inden vores repræsentantskabsmøde.
Ad. 11 - Eventuelt
Lovpligtige oplysninger til forbrugerne skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside (egen eller via
vores fælles på Øens vandværker). PJL har ansvaret for et udspil til det kommende møde med Morsø
Forsyning.
Hjemmeside – skal opdateres. Kontaktoplysninger: EL får tilrettet på hjemmesiden.
LER digital registrering skal være foretaget inden 2023.
Tømning af vandværk ved brand - PØ spurgte: Hvem skal betale, hvis der sker et nedbrud/skade på
vandværket, hvis de tømmes i forbindelse med brand?
PEN har erfaret, at brandvæsenet i region nord ønsker et møde med Morsø Kommune og vandværkerne ang.
kortlægning af brandhaner på øen. Vi tager det op på mødet med kommunen.

Referent Else Larsen

3

