Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd.
Tidspunkt: Den onsdag 13. marts 2012 kl. 19.00
Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Ina Andersen. Ønsker ikke genvalg
Jan Skytte
Anton Kristensen
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Frode Juhl Jensen og Allan Kvist
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Per Gentsch
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen.
8. Eventuelt.

Referat
1 Valg af dirigent.
Per Gentsch.
2 Bestyrelsens beretning.
Formand Svend Brandstrup Hansen fremlagde bestyrelsens beretning:
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Bestyrelsens beretning.
Vores fælles vandværks organisation NDV har nu fungeret i seks år, vi
deler viden, vi arrangere møder til fælles gavn, vi samarbejder med
kommunen, vi gør det lettere for kommunen, den har i NDV et forum som
er godt organiseret for hele vandforsyningen i kommunen, det gør det
nemmere at agerer myndighed. Vi er godt tilfredse med samarbejdet med
kommunen som ejere og forbrugere af vandværkerne.
I 2010 indvandt vandværkerne i Norddjurs kommune ca 3.2 mio m3
drikkevand, vi kender ikke tallet for 2011, men mon ikke det var af ca
samme størrelse, GAV indvinder ca halvdelen af mængden
Den overordnede Vandplanlægning i Danmark.
I 2003 vedtog Folketinget Lov om Miljømål (Miljømålsloven), der er den
danske udmøntning af en række EU-direktiver vedrørende beskyttelse af
natur- og vandmiljøet, herunder Vandrammedirektivet. Loven indebærer,
at der opstilles kvalitetsmålsætninger for overflade- og
grundvandsressourcerne. Vi har modtaget den redegørelse som hedder
Vandplan DJURSLAND 2010 – 2015 fra Miljøministeriet, lavet af
miljøstyrelsen.
Det er en redegørelse som tager hånd om alt vand på Djursland, åer,
vandløb, søer og de kystnære vandområder. Redegørelsen og de
indsatsplaner den indeholder, skal medvirke til en, i denne femårige
planperiode, reduktion af kvælstofudledning på 9.000 tons (i hele
Danmark), 5.300 km vandløb skal reguleres for vedligeholdelse, 40.000
ejendomme skal have renset spildevandet, der skal etableres 13.000 ha
vådområder, og der skal etableres randzoner i 50.000 ha langs vandløb og
søer, (igen omhandlende hele Danmark).
Hvad kommer det så os ved?, ja vi pumper jo vand op af undergrunden
og sender det videre som drikkevand, det er jo vores primære opgave.
Men vi skal være meget opmærksomme på at kommunen de næste år vil
bruge denne redegørelse fra Miljøministeriet, med dens indsatsbeskrivelse,
som hovedværktøjet i deres arbejde i hele planperioden.
Vandkredsløbet på Djursland er forbundne kar, åer, vandløb og søer er
forbundne med grundvandet og dermed grundvandstanden, og kvaliteten
af alt vandet er afhængigt af hinanden. Vandplan Djursland vil helt sikkert
få indflydelse på vores indvindingsmuligheder, og flere af os kan sikkert
forvente ændringer, i hvor vi indvinder vand, og hvor meget vi kan få lov
til. Senere i aften mere om Vandplan Djursland.
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Norddjurs kommunes Vandforsynings plan 2011 – 2017.
NDV har været involveret i kommunens udarbejdelse af ny
Vandforsyningsplan, en plan som afløser de gamle planer som Norddjurs
arvede fra de tidligere kommuner.
Det er bestyrelsens opfattelse at det arbejde som er lavet har en god
kvalitet, og fremadrettet kan bruges som et rigtig godt redskab for
vandværkerne i planlægning af drift og forsyning. Planen har givet
overblik, og bringer fokus på metoder til sikring af god forsyning til alle
borgere i kommunen, og dermed sikring af driften i vandværkerne.
De ca 1000 registrerede private enkelt Indvindinger/boringer/brønde som
kommunen samlet har registeret, hvoraf ca 25 % er forurenet med nitrat,
eller har en bakteriologisk forurening, har kommunen et ønske om at få
tilsluttet de almene vandværkers forsyning. Det er sikkert de færreste
vandværker som har indvendinger i det forhold, det skal dog sikres at der
ikke pålægges de nuværende vandværker udgifter som overstiger den
udgift der normalt er indenfor nye tilslutninger i et forsyningsområde. Der
vil komme situationer hvor det kan blive uforholdsmæssigt dyrt for en
enkeltindvinder at få en tilslutning til et alment vandværk, i sådan en
situation er det meget væsentligt at ejeren, ser på udgiften som en sikring
af ejendommens værdi, og ikke kun har fokus på selve anlægsudgiften.

Vandværkernes udfordringer.
Når vi inddrager de politiske planlægnings områder jeg her har omtalt, og
vi tager den primære del af arbejdet med at drive et vandværk, nemlig
den tekniske og hygiejne baserede vedligeholdelse, og selvfølgelig den
økonomiske styring med, er det et stort og udfordrende arbejde og sidde i
ledelsen af en vandværksbestyrelse. Opgaverne taget i betragtning, er det
også et stort ansvar, og i mange vandværksbestyrelser er det svært at få
opbakning til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Derfor er samarbejdet i NDV vigtigt, og bestyrelsen vil gerne at I bidrager
med forslag til hvilke temaer vi skal arbejde med for at få skabt interesse
omkring vandforsyning, og frem for alt øge vores egen viden på de
enkelte områder.

NDV Bestyrelsens arbejde i 2011.
Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder i 2011, vi har afholdt to tema
arrangementer foruden virksomhedsbesøg i februar, og her i januar i år
har vi haft et fælles arrangement med Norddjurs kommune om
vandforsyningsplanen. Vi har fået en rigtig velfungerende hjemmeside,
den indeholder det der er brug for og er meget let tilgængelig.
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Afslutning.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem som bestyrelsen har samarbejdet med i
perioden, vi er glade for at Peter Thastum deltager i vores
bestyrelsesmøder som kommunens repræsentant. Ina Andersen ønsker
ikke at modtage genvalgt, og på resten af bestyrelsens vegne vil jeg gerne
takke dig, for at du har været så stor en trækkraft i arbejdet helt fra
foreningens start. Du har været vores repræsentant til FVD, deltaget i
regionsmøderne og kommet tilbage til os andre med inspiration. Også tak
til vores medlemmer for at møde talstærkt op til alle arrangementer.
Vi har virksomhedsbesøg under planlægning, det handler om solenergi til
drift af boringer, det skal nok blive interessant så mødt op den aften.
Beretningen blev godkendt.

3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
Anton Kristensen fremlagde det reviderede regnskab.
Der blev spurgt hvorfor fællesannoncering er blevet billigere end
budgetteret.
Anton svarede at den store helside annonce blev erstattet af en lille
annonce med link til hjemmesiden, hvor alle tal blev præsenteret.
Regnskabet blev godkendt.
4 Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til
godkendelse.
Anton Kristensen fremlagde budget med uændret kontingent.
Forslag om et arrangement med ægtefæller. Forslaget blev positivt
modtaget. Formanden sagde, at bestyrelsen vil prøve at finde en
arrangement der kan være interessant for ægtefæller.
Budgettet blev godkendt.

5 Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.

4

6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Ina Andersen. Ønsker ikke genvalg
Jan Skytte
Anton Kristensen
Der blev opstillet og valgt:
Jan Skytte
Anton Kristensen
Lars Lichtenstein
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Frode Juhl Jensen
Allan Kvist
Der blev opstillet og valgt:
Mogens Jeppesen

7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Per Gentsch
Der blev opstillet og valgt:
Per Gentsch
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen
Der blev opstillet og valgt:
Villy Lassen
8 Eventuelt.

Dirigent

Referent

Per Gentsch

Jan Skytte
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