Vandrådet i Guldborgsund Kommune

2016

E. mail: post@guldborgsundvandraad.dk
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, torsdag den 26. maj 2016.
1 Velkomst: Formanden Hans Erik Pedersen bød delegerede og gæster velkommen.
2. Registrering af vandforsyningerne: Registreringen jfr. tilmeldingsliste blev godkendt. Der var
tilmeldt 25 vandværker og 23 vandværker var mødt op med i alt 42 stemmer. Desuden deltog 9
gæster.
3 Valg af stemmetællere: Som stemmetællere blev Ib Eriksen og Flemming Heintz, Nr. Alslev
Vandværk valgt.
4 Valg af dirigent: Mogens Hemmingsen, Væggerløse Vandværk blev valgt som dirigent.
5 Formandens beretning – for perioden 22.05.2015 – 26.05.2016:
1) 30.05.2015 Bestyrelsesmøde, hvor repræsentantskabsmødet blev evalueret, samt behandling af
Guldborgsund Forsynings henvendelse om ænddringer af aflæsningsterminer. Desuden blev
Vandrådets kommende arrangement i Bangs Have drøftet.
2) 17.06.2015 Blev kontingentopkrævning 2015 udsendt
3) 21.06.2015 Udsendelse af nyhedsbrev
4) 30.06.2015 Udsendelse af indbydelse til temadag i Bangs Have sammen med Vandrådet i Lolland
Kommune.
5) 31.08.2015 Bestyrelsesmøde hvor status på tilmelding til temadag Bangs Have og status på ny
aftale om vandanalyser blev behandlet. Desuden blev Guldborgsund Forsynings forslag til ændrede
afleveringsterminer drøftet, hvor Forsyningen har ønsket at afkorte perioden fra aflæsning til
færdige lister med aktuelle aflæsninger, herunder at gøre kontrolaflæsningsperioden kortere. Det
vedrører primært de vandværker, som har samarbejde med Forsyningen om aflæsning af
vandmålere. Efter de evalueringer vi har hørt fra forsyningen er det gået rigtigt godt, og det også
opfattelsen at de vandværker Vandrådet har hørt fra er tilfredse med de ændrede terminer.
Desuden havde kommunen fremsendt ønske om etablering af elektroniske målere på de
kommunale ejendomme, hvilket vi kunne foreslå, at de blev opsat som bimålere.
6) 22.09.2015 Regionsvandrådsmøde i Køge
7) 26.09.2015 Temadag i Bangs Have med deltagelse af 110 personer fra 37 vandværker.
Temadagen sidste år var et yderst vellykket arrangement med over 100 deltagere fra 37
vandværker. Udstillerne har meldt meget positivt tilbage, og i år kan vi se, at det rygtedes i
branchen for flere har henvendt sig for at være med i år. I år har vi valgt et mix. Af udstillere fra
sidste år og nye. De ”gamle” er blevet påplagt, at komme med et nyt emne i år, så det ikke bliver
gentagelser. Den 20. maj i år havde vi planlægningsmøde i Bangs Have, hvor de ”gamle” oplyse de
”nye” om hvilken succes det var sidste år. Det er rart med succesrige arrangementer, men det
løfter også forventningerne og det kan jo give skuffelser, hvis ikke alt flasker sig.

8) 21.10.2015 Bestyrelsesmøde, hvor bl.a. næste temaaften den 9. nov. Hos beredskabet i Maribo
blev behandlet. Desuden ny aftalte om vandanalyser med Eurofins samt nyt fællesregulativ, der
blev underskrevet af Kommunen samme dag.
9) 09.11.2015 Temamøde på beredskabet i Maribo. Ved besøget hos Beredskabet i Maribo var det
alene vandværker fra Guldborgsund Kommune som deltog med ca. 40 deltagere fra 17
vandværker. Jeg ved at Beredskabet har fået flere nye kunder på de tanke, som Beredskabet
håndterer ved forurening og andre driftsforstyrelser.
10) 16.12.2015 Bestyrelsesmøde og frokost møde Guldborgsund Forsyning med drøftelse af diverse
emner. Vandrådet har igennem længere tid haft en god dialog med Forsyningen, som gerne vil
samarbejde på flere områder. I bestyrelsen kan vi godt se nogle muligheder, men generelt er de
almene vandværker mere fokuseret på at de samarbejder indbyrdes. Hos nogle frygtes det lidt, at
Forsyningen kun er ude på at overtage flere af de private vandværker. Det vil jeg kommentere
mere på i mit indlæg efter generalforsamlingen i egenskab af forbrugervalgt medlem af bestyrelsen
i GF.
a. Jeg kan kort nævne nogle emner som repræsentanter fra bestyrelsen har drøftet med GF.
i. Udskiftning til elektroniske målere
ii. Udskiftning af mekaniske målere
iii. SMS ordning til orientering til forbrugere ved driftsforstyrelser
iv. Opkrævning/lukning hvor GF står det hele eller en del af det.
v. Rep. Ved ledningsbrud
vi. Tilbagestrømsikring – hvor dan håndterer vi det
vii. Oplysninger ved ejerskifte/dødsboer
viii. Ledningsregistrering
ix. Fælles udbud
x. Sammenligning af indkøbspriser
11) 20.01.2016 Bestyrelsesmøde hvor vi bl.a. behandlede tilbagestrømssikring, efter et møde i Lolland
Vandråd, hvor emnet var taget op overfor nogle af områdets landmænd. Desuden drøftedes den
nye Eurofins aftale 2016 – 2018 der blev lavet sammen med Lolland Vandråd, hvor det
efterfølgende er de enkelte vandværker som skal tilslutte sig skriftligt.
Regnskabet for 2015 blev kort gennemgået, ligesom forberedelserne til repræsentantskabsmødet
den 26. maj blev behandlet. Næste temadag for fælles arrangement med Lolland Vandråd blev
fastsat til den 24. september 2016.
12) 19.04.2016 Danske Vandværker holder kursus på Hotel Falster om implementering af reglerne i
årsregnskabsloven. Kurset kan kun anbefales til alle vandværker under 200.000 m3.
13) 27.04.2016 Bestyrelsesmøde, hvor vi fremkom med bemærkninger til kommunens oplæg til
materiale til fremtidig godkendelse af takstblade m.v.
Bestyrelsen har i foråret haft god dialog med kommunen omkring materiale i forbindelse med
godkendelse af takstblade. Emnet er blevet mere aktuelt efter krav i den nye regnskabsvejledning,
hvor der ikke må være egenkapital, men hvor det skal håndteres som over- og underdækning.
Begreber som er helt nye i vandværkssammenhæng. Begrebet har længe været kendt i
varmeforsynings sammenhæng. Når kommunen har godt materialet bliver det tilgængeligt på
Vandrådets hjemmeside.

Desuden har vi drøftet muligheden for at forbedre vejledningen i hygiejne m.v. hvor vi arbejder på
at få lagt Guldborgsund Forsynings video på nettet. Vi har drøftet hygiejne i forbindelse arbejder på
vandværkets produktionsanlæg og ledninger. Måske kunne man her lave et samarbejde med
Forsyningen, da i dag har relevant materiale, som deres entreprenører bliver undervist i. Vi har ikke
drøftet med Forsyningen endnu, men det kunne være et emne til de kommende møde.
14) 20.05.2016 Planlægningsmøde i Bangs Have med udstillere vedr. vores kommende temadag den
24. september 2016, som vi arrangerer sammen med Lolland Vandråd. Efter tilbagemeldinger fra
udstillerne et godt møde, hvor de allerede glæder sig til den 24. september.
Arrangementet er for hele bestyrelsen i medlemdsvandværkerne samt deres smed.
15) Bestyrelsen vil opfordre til at man lokalt udvikler samarbejdsformen bla. mhs. til
vandforsyningsplaner, samarbejde på de mere praktiske områder, som f.eks.
vandværkspasning/drift – administrative samarbejder osv.
16) Bestyrelsen foreslår, at alle i bestyrelsen modtager Vandrådets nyhedsbrev, som udsendes med
jævne mellemrum. Vandrådets system kan håndtere flere mailadresser pr. vandværk som
kopimodtagere.
17) Husk at ajourføre jeres beredskabsplan, Vandrådet har lagt revideret ekstern kontaktliste ud.
18) Vandrådets bestyrelse vil gerne takke for deltagelsen ved vore arrangementer. Det er rart at gøre
et stykke arbejde, når medlemmerne bakker op.
19) Husk at oplyse til Arne Kørup, hvis der er kommet ny kasserer mhs. til opkrævning af kontingent,
samt eventuelt skifte af formænd..
20) Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev enstemmigt godkendt, uden yderligere bemærkninger.
6 Revideret regnskab for 2015 – blev fremlagt af kasserer Arne Kappel Kørup, regnskabet viste et
overskud kr. 9.543,- og en egenkapital på kr. 115.029,9.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7 Budget og kontingent for 2016/2017 – budgettet for 2016 som blev godkendt på sidste
repræsentantskabsmøde blev fremlagt sammen med budget for 2017, der ud fra tallene går i nul.
Repræsentantskabsmødet besluttede, at repræsentantskabsmødet skulle være med spisning, hvorfor
der vil komme en korrektion forfor. Kontingentet blev fastsat til fast bidrag på kr. 300,- + kr. 0,50
pr. måler.
8 Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag..
9 Valg til bestyrelse: Til bestyrelsen var der genvalg til de tre medlemmer
 Hans Erik Pedersen, Øster Uslev Vandværk,
 Arne Kørup, Horreby Vandværk og
 Jørgen Prior Larsen, Vålse Vandværk
10 Valg til suppleanter: Der var genvalgt til
 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
 Niels Jensen, Øster-Vester Kippinge Vandværk nyvalgt som revisorsuppleant.
12 Eventuelt:

For referatet
Arne Kørup, sekretær
Referatet godkendt af dirigent
Mogens Hemmingsen, den 30. maj 2016

Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra
1. Danske Vandværker v/direktør Allan Weirup
2. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen
3. Guldborgsund Kommune, Vicki W. Winsløv

