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Vandridet i Guldborgsund Kommune
I

I

-nu

Beretning for:
7. reprsesentantskabsmsdeden 27. maj 2014. - for periode 28.05.13 ti1 27.05.14 = 111 I r

1;dbydelse ti1 rePraesentantskabsmdkudsendt pr. 06.05.14 p i mail.
Vandvzrker som ikke har mail er indkaldelsen sendt manuelt pr. post.

1) Vandridet blev stiftende den 20.1 1.2007 og status for tilmeldte vandvaerker er nedenstlende:

I
I

Kommune

Status pr. 28. maj 2013 over antal indmeldte vandvrerker. -jaevnfnr vedlagte fortegnelse
I Antal indmeldte v/v
1 Antal ikke indmeldte
Antal vandvserker i alt 1 Tilmeldingsprocent

I

I

Guldborgsund

I

45 vlv

I

1 vlv

I

I

46 vlv

I

1

98 %

I

I
I

NB: Antal ikke indmeldt: 1 vandvrerker har ikke reageret.

Antal vandvarker som deltager i m d e t den 27.05.14.
Antal vandveerker - medlemmer I
Antal deltagere
45 vandveerker
1 27 vandvzrker = 44 personer

I Tilmeldingsprocentfor vandvrerker
60 %

1

Der mangler et vandvaerk, som ikke er medlem = Marreb~kRbjet.
2) Indbydelsen ti1 repraesentantskabsmrade er indlagt p i vandridets hjemmeside.
3) Vandridet udsendte pr. mail den 26.09.13. kontingentopkraevninger for bet 201 3 ti1 betaling
senest den 14. oktober 20 13. A1le vandvaerker har indbetalt rettidigt.
Kontingentopkraevninger for 2014 vil blive udsendt 1 maned efter reprzsentantskabsmadet.
4)

VandrAdets bestyrelse har deltaget i Regionsvandsridsmde arrangeret af Region @st.

5) Vandridets klige temaaftenmrade blev i k afholdt den 03.1 0.13 p9 Kikko rned falgende
program: Firmaet Brdr. A & 0 Johansen,
Tethys ledelsessystem,
Guldborgsund forsyning IS0 22000 Ihygiejneforskrifter.
Fremlaeggelse af resultatet af spnrrgeskemaunderssgelsen
6)

Supplerende m d e r afholdt: Den 18.02.14 og den 24.03.14 pA Kikko
Den: 18.02.14 Ledelsessystem for vandvzrker: Lasse Opstrup og Neel Ploug Olsen
Den: 24.03.14 Kortlsgning af vandforsyning og samarbejde vedrmende drift og administration
ved Per Jensen, Contech og Neel Ploug Olsen

7) Den 03.12.13 skrivelse ti1 miljnrminister Ida Auken og beklaget at ministeriet anvender ordet
Vandrhd i forbindelse rned lov om vandplanlzgning, hvor der skal oprettes nye rhd.

8) Region 0st afholdte den 25.01.14 den Brlige temadag p i Hotel Falster, Nybbing F.
Det har fortsat vaeret muligt at fra Region 0st ti1 at afholde afienkurser p i Hotel Falster,
selvom kurser kun kan fyldes op rned deltagelse af vandvaerker fra Sjzlland.
9) VandrAdets bestyrelse har den 11.12.13 viEret inviteret ti1 made rned Guldborgsund Forsyning.
Orientering fra GF om hvordan det gir rned aflaesning af elektroniske milere.
Har GF udarbejdet en beredskabsplan.
Hvilke vandvaerker har GR aftale om milleraflaesninger med.
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10) Vandddets udkast tii beredskabsplan er som bekendt lagt ind p i vandridets hjemmeside,
Der er pr. 01.05.13, foretaget ajourferring af alarrneringslisten, som kan ses p i hjemmesiden.

1 1) Merdet blev afholdt med Guldborgsund Kommune den 16.05.13
a) Przeseiltation af vandridets bestyrelse for Natur- & Miljnrafdelingens nye chef Ebbe Olsen
b) Beredskabsplan, herunder tjek af brandopstandere og tilretning af personliste.
Oversigt over brandopstandere er udarbejdet og lagt pH vandrddets hjernmeside

c) Takstblade herunder godkendelses procedure af Arlige takstbilag.
Kun INaf indsender takstblade ti1godkendelse- aNe skal indsende uansel storrelse.

d) Status p i tilsyn efter indfnrrelse af nyt tilsynsskema
Ud af 56 anleg er 16 besagt pd et Rr

= 3 dr far

man kornmer hele omgangen

e) Kommunens forventning ti1 vandvarkerne ifin. Kvalitetssikring, ledelsessystemer
Se berncerkning under pkt. 8

f) Status for kommunen tilsyn med private brnrnde og boringer, herunder opferlgning
Er p. 1. i gang rned udtagning af vandpraver i prfvale brande og boringer

g) Gravetilladelser f.eks. i forbindeise med akut ledningsbud i ferie, helligedage og weekender.
Der kan ikke udstedes en permanent gravetilladelse, men der skal seger i hvert enkell tiljnlde.

h) Status p i vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er endelig godkendl - der er p. I. ikke planlagt ajourj0ring.

i) Indberetning af pejledata
Der kan i undtagelsestilfcelde ske manuel indberetning ti1 kornrnunen efrer afrale.

j) Overordnet vurdering af vandvzerkernes analyseresultater
Generelt er analyseresultaternefor de enkelte vandvzrker ~ilfredsstillende.

k) Vandindvindingstilladelse herunder fornyelse af tilladelser
Det er muligt for det enkelte vandvrerk og henvende sig ~ ikornrnunen,
l
hvis man er i tvivl.

Der har ikke siden 16.05.13 vceret m0de mellem vandr6dets bestyrelse og Guldborgsund kommune.

Piforesp0rgsel til komrnunen om nyt mgde har kornmunen skulle melde tilbage med en dato
Forslag ti1 en madedato er trods iykker endnu ikke rnodtaget.
12) Bestyrelsen agter at afholde temdaktivitetsaften i september mlned 20 14 ph Vteggerlnrse v/v
13) Bestyrelsens skema om erfaringsudveksling imellem vandvierker
blevet 03.10.13 gennemgiet af AK.
Bestyrelsen har ingen tilbagemeldinger Bet fia de enkelte vandvzrker efter denne dato.
14) Tak ti1 de vandvaerker som er mnrdt op, samt ti1 vandradets bestyrelse, kasserer og revisor.

.......................

Beretningen freml~ggeshewed ti1 draftelse.

PA bestyrelsens vegne

