Vandrådet i Guldborgsund Kommune

2015

E. mail: post@guldborgsundvandraad.dk
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, torsdag den 21. maj 2015.
1 Velkomst: Formanden Hans Erik Pedersen bød delegerede velkommen og startede mødet med at
mindes Vandrådets afdøde formand Hans Erik Ravn Jensen, Majbølle Vandværk.
2. Registrering af vandforsyningerne: Registreringen jfr. tilmeldingsliste blev godkendt.
3 Valg af stemmetællere: Som stemmetællere blev Ejner Jensen, Nr. Alslev Vandværk og Torben
Laursen, Vandforsyningen Østlolland valgt.
4 Valg af dirigent: Peter L. Jørgensen, Idestrup Vandværk blev valgt som dirigent.
5 Formandens beretning – for perioden 28.05.2014 – 21.05.2015 udleveret på mødet:
1) 20.11.2007 Guldborgsund Vandråd blev stiftet og alle almene vandværker i kommunen er
medlemmer.
2) 21.08.2014 Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen har konstitueret sig efter formand Hans Erik
Ravn-Jensens død den 5. august 2014
3) I eftersommeren har der været holdt møder med de lokale folketingsmedlemmer om
ændringerne i vandsektorloven. Der er for nylig vedtaget ændringer i vandsektorloven som
tilgodeser de fleste almene vandværker til mindre bureaukrati.
4) 23.09.2014 Temaaften på Væggerløse Vandværk med efterfølgende indlæg på Strandkroen,
Marielyst, hvor der deltog 80 deltagere fra 30 Vandværker Emner var på Væggerløse
vandværk Iltningssystem og hygiejnezoner, visning af arbejdstrailer til ledningsreparationer
På strandkroen var der indlæg fra Gravemesteren og Danwatec. Henrik Høegh holdt et
indlæg om den mulige ændring af vandsektorloven. Ændringen er efterfølgende taget at
bordet, men for nylig har Folketinget vedtaget en ny vandsektorlov, som tilgodeser de fleste
almene vandforsyninger
5) 25.09.2014 3 fra vandrådets bestyrelse har deltaget i Regionsvandrådsmøde på Sørup
Herregaard.
6) 07.10.2014 Bestyrelsesmøde
7) 13.10.2014 Udsendt nyhedsbrev og indbydelse til temaaften den 17.11.2014 i Dan Hostel
Vesterskoven
8) 17.11.2014 Temaaften med emnerne.: Kommunikationsstrategi med indlæg fra Dorthe
Lynderup, Vandværkets forpligtelser jfr. bekendtgørelsen 292 af 26.03.2014, Teknologiske
informations muligheder ved Rambøll
9) 27.11.2014 Møde med kommunen om diverse emner:
1. Information fra beredskabet når der er tappet vand til brandslukning
2. Entreprenører skal kontakte vandforsyningen ved nedrivninger
3. Kontrol af private brønde
4. Alarmeringsliste revideret og tilgængelig på vandrådets hjemmeside
5. Kommende standardregulativ
6. Ingen ændringer til kommunens håndtering af godkendelse af takster
7. Kommunens administration af kvalitetssikringsbekendtgørelsen
8. Dialog om administration af kvalitetsbekendtgørelsen over for mindre vandværker
9. Kommunens tilsynsfrekvens i relation til kvalitetsbekendtgørelsen
10. Der er pligt til at søge inden større renoveringer af vandforsyningsanlæg der kan påvirke
vandkvalitetens i en kortere eller længere periode.

10) 05.01.2015 Nyhedsbrev – Nytårshilsen udsendt.
11) 24.01.2015 Temalørdag på Hotel Falster arrangeret af FVD med følgende emner:
a. Forurening og indsatsplaner
b. Grundvandsbeskyttelse
c. Krav til ledelsessystemer
d. Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2014
12) 17.02.2015 Bestyrelsesmøde
13) 20.02.2015 Torben Johansen og undertegnede deltog i temaarrangement i Lolland Vandråd.
14) 12.03.2015 Regionsvalg til Teknisk Råd
15) 09.04.2015 Hans Erik Pedersen valgt som suppleant til regionsbestyrelsen i FVD`s region
øst.
16) 13.04.2015 Arbejdsmøde hvor udkast til fællesregulativ blev udarbejdet
17) 22.04.2015 Bestyrelsesmøde
18) Kommende arrangementer: Fællesarrangement med Lolland Vandråd i Bangshave den
26.09.2015
19) Bestyrelsen vil opfordre til at man lokalt udvikler samarbejdsformen bl.a. mht.
vandforsyningsplaner, samarbejde på de mere praktiske områder, som f.eks.
vandværkspasning/drift – administrative samarbejder osv.
20) Bestyrelsen foreslår, at alle bestyrelsen modtager vandrådets nyhedsbrev, som udsendes med
jævne mellemrum. Vandrådets system kan håndtere flere mailadresser pr. vandværk som
kopimodtagere.
21) Vandrådets bestyrelse vil gerne takke for deltagelsen ved vore arrangementer. Det er rart at
gøre et stykke arbejde, når medlemmerne bakker op.
22) Hvis der er ændringer i kontaktoplysninger i forhold til opkrævning af kontingent 2015
bedes det meddelt Vandrådet.
23) Til sidst et lille slag for vores hjemmeside, som i gennemsnitlig har 10 daglige besøg. Her
finder I mange relevante oplysninger i forhold dagligdagens gøremål i forbindelse med
vandværksdrift, og siden ajourføres løbende. Forslag til evt. forbedringer modtages gerne.
Til spørgsmålet om kommunens krav til ledelsessystem for mindre vandværker kunne formanden
oplyse, at oplægget fra kommunen var at drøfte status på næste tilsyn.
Rørbæk Vandværk kunne oplyse, at de netop havde fået godkendt nyt regulativ som Vandrådets
medlemmer kunne benytte.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
6 Revideret regnskab for 2014 – blev fremlagt af kasserer Arne Kappel Kørup, regnskabet viste et
underskud på kr. 13.286,84 og en egenkapital på kr. 105.486.90.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7 Budget og kontingent for 2015/2016 – budgettet for 2015 som blev godkendt på sidste
repræsentantskabsmøde blev fremlagt sammen med budget for 2016, der viser et underskud på kr.
6.000,- og en reduceret egenkapital på kr. 92.692,Kontingentet blev fastsat til fast bidrag på kr. 300,- + kr. 0,50 pr. måler.

8 Behandling af indkomne forslag: Arne Kappel Kørup redegjorde for Bestyrelsens forslag om at
repræsentantskabet gav bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle nyt regulativ færdigt med Guldborgsund
Kommune på baggrund af det fremsendte udkast og modtagne bemærkninger fra medlemmerne frem til den
1. juni 2015. Til orientering kunne Arne Kappel Kørup oplyse, at Vandrådet ikke havde modtaget nogen
bemærkninger til det fremsendte udkast frem til den 21. maj. Efter nogle opklarende spørgsmål og Rørbæk
Vandværks tilbud om at vandrådet/medlemmerne kunne benytte deres godkendte regulativ blev forslaget fra
Vandrådet enstemmigt godkendt.
9 Valg til bestyrelse: Til bestyrelsen blev
 Torben Johansen, Vandforsyningen Østlolland og
 Hans Erik Kaare, Idestrup Vandværk genvalgt
Nyvalgt til bestyrelsen blev
 Ib Eriksen, Nr. Alslev Vandværk og
 Per Birk Kristiansen, Rørbæk Vandværk
10 Valg til suppleanter: Valgt blev
 Keld Rubæk Andersen, Guldborgland Vandværk og
 Torben Kolters, Systofte Nr. Ørslev Vandværk
11 Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalgt blev
 Jens Petersen, Herritslev Vandværk som revisor og
 Grethe Sommer Larsen, Øster-Vester Kippinge Vandværk som revisorsuppleant.
12 Eventuelt:
Torben Johansen orienterede om mødet samme dag i Grundvandsrådet Lolland, hvor BNBO er i fokus,
desuden orienterede TJ om vandrådets kommende arrangement sammen med Lolland vandråd der afholdes
som tema dag i Bangs Have den 26. september 2015 fra kl. ca. 8:30, hvor der planlægges udstilling med

ca. 10 udstillere og arrangementet henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der vil være
åben invitation for hele bestyrelsen med forudgående tilmelding.
For referatet
Arne Kappel Kørup, sekretær
Referatet godkendt af dirigent
Peter L. Jørgensen, den 28. maj 2015

Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra
1. FVDs Tekniske Råd, v/formand Niels Rasmussen
2. FVD v/direktør Allan Weirup
3. FVD Region Øst v/bestyrelsesmedlem Kurt Black Jensen, Søllested Vandværk
4. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen

