Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd.
Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 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:
Svend Brandstrup
Jesper Normann Stange
Ole Bilde Christensen
Kaj Vinter
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Allan Kvist og Frode Juhl Jensen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Lars Nielsen
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen.
8. Eventuelt.

Referat
1 Valg af dirigent.
Henrik Harregaard Jordalen.
2 Bestyrelsens beretning.
Formand Svend Brandstrup Hansen fremlagde bestyrelsens beretning:
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Bestyrelsens beretning for 2012.
Marts 2013.
•
•
•
•
•

Norddjurs kommunes vandforsyningsplan 2012 – 2017.
Vandsektorloven
Vandplanerne – hvad nu?
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandværker
Energi og Vandforsyning

Vandet er dernede, forbrugerne er derude og pumperne kører, så har vi et
vandværk, men så enkelt er det jo ikke.
Velkommen til generalforsamling, vi er meget glade for tilslutningen til
Norddjurs Vandråd, vi står stærkt som forening, vi bliver hørt, og vi hører
hinanden, og vi forsøger at sætte fokus på de elementer i vandforsyning
der betyder noget for dagligdagen i en vandværksbestyrelse.
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Norddjurs kommunes vandforsyningsplan 2012 – 2017.
Den kommunale planlægning for vandforsyning trængte til et eftersyn og
en opdatering, det arbejde startede i efteråret 2010 og blev afsluttet
foråret 2012. I den forbindelse har NDV været involveret på forskellig vis.
Vi har været høringspart, og vi har holdt Temaaftener sammen med
kommunen, dels for at kommunen har kunnet informerer direkte til alle
vandværker om formål, og metode i arbejdet, dels for at inspirerer
medlemmerne til at gå aktivt ind i den nye planlægning.
Udgangspunkterne for planen har været:
• Alle forbrugere skal sikres adgang til sikker forsyning
• Optimal sikring af drikkevandet mod forurening
• Så vidt muligt, simpel vandbehandling før det når forbrugeren
• Decentral forsyningsstruktur
• Begrænsning af indvindingen af drikkevand til det absolut
nødvendige.
• Fællesudbud på analyser.
Resultatet er blevet godt, i perioden er alle vandværker blevet besøgt og
der er rapporteret om hvert vandværk. Nogle har skullet forholde sig til
myndighedens anbefalinger til forandringer, tekniske, hygiejniske som
organisatoriske. Det er foregået i tillid til at alle parter har samme formål,
nemlig bedst og mest sikker vandforsyning til alle forbrugere i
forsyningsområdet.
Vi har nu den opfattelse at medlemmerne af NDV sidder på sikker grund,
dvs vandværket kender sine premisser, sit forsyningsområde og sit
planlægningsgrund for fremtiden. Så man kan sige at hele planlægningen
har ikke kun tjent kommunens formål, men også givet bestyrelserne et
godt fundament.
I fremtiden vil vi helt sikkert se flere små private vandboringer blive
lukket, og dermed ønske om at tilslutte sig et af de fælles forsyningsanlæg
i kommunen, det er der nu også lagt rammer for.
Vandsektorloven.
Vandsektorloven som har eksisteret siden 2010, og som kun vedrører de
største vandværker i NDV, skal evalueres i 2013. Loven har bla det formål
at effektiviserer, og afvikle opsparede midler til renoveringer af
vandværker. Etablering af et forsyningssekretariat som kontrollerer en
Bench Mark ordning der fastsætter forsyningernes fremtidige priser, og
pålægger vandforsyningerne bestemte effektiviseringskrav opgjort i kr pr
solgt m3 vand.
Loven og det oprettede forsyningssekretariat har været udsat for rigtig
meget kritik. Når det gælder de private andelejede vandværker har loven
udartet sig til en gang administrativt bureaukrati, som har kostet meget i
ekstra revisorbistand, og i flere tilfælde juridisk bestand. FVD har den
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klare holdning at loven ikke skal gælde de forbrugerejede selskaber, ud
fra en meget logisk vurdering af ejerforhold og vilje til at fastholde kun
den nødvendige pris på vandet.
Det at forsyne med drikkevand er en monopol virksomhed, derfor skal der
selvfølgelig være myndighedskontrol på kvalitet og pris, men hvis
forbrugerne ejer selskabet er en klar interesse for både pris og kvalitet til
stede i ledelsen, og det lovindførte bureaukrati totalt overflødigt.
Vandplanerne – hvad nu?
De nationale vandplaner blev annonceret for fire år siden og har været
under forberedelse lige siden. I efteråret blev planlægningsgrundlaget
erklæret ugyldigt, mest grundet en procedurefejl i offentliggørelsen, det
får så indflydelse på den kommunale vandhandleplanlægning, dvs
udpegning af vådområder, arbejdet med dyrkningsrestriktioner på særlig
drikkevandsfølsomme områder, og dermed også for os som
vandværksbestyrelser.
Hele planlægningsindsatsen til opfølgning på EU vandrammedirektivet er
blevet uoverskueligt for os der faktisk skal reguleres efterfølgende. Naturog Landbrugskommissionen nedsat af den nuværende regering barsler nu
snart med en redegørelse og med forslag for udvikling af
landbrugserhvervet, og vores naturområder, inkl alle
drikkevandsinteresser og andre vand relaterede interesser.
Hvis nu, som faktisk er forventning at kommissionen kommer med nye
syn på, og forslag til erhvervsudvikling og naturbeskyttelse, som der kan
samles politisk enighed om, er det jo kun godt at det første
planlægningsforslag gik i vasken. Der er rigtig meget erhvervsinteresse i
det her, og derfor er det utrolig politisk vigtigt. Fra vores side kan vi kun
afvente, at kommunen får det overblik der skal til for at agere i Norddjurs,
hvis eller det bliver kommunen der bliver myndighed.
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Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandværker.
Kvalitetssikring på vandværkerne. De nye regler som ventes vedtaget
inden længe, betyder at den driftsansvarlige, uanset vandværkets
størrelse – skal gennemgå et kursusforløb i vandværksdrift og hygiejne
inden udgangen af 2014.
FVD har lavet, eller er i gang med at lave kursus materiale til formålet, og
NDV vil tage initiativer til at vi kan arrangerer kursus i fællesskab, så vi
kan holde det på et realistisk niveau, både på pris, og den tid vi skal bruge
på det.
Energi og Vandforsyning.
Her i februar i år havde vi en god Temaaften om energiforbrug og
eventuel energiproduktion i forbindelse med vandforsyning. Det var en
spændende aften, og temaet vil altid være aktuelt i ethvert
bestyrelsesarbejde, fordi energiudgiften vejer tungt, og ”hvad der er
sparet er tjent”. Klima problematikken i forbindelse med energiforbrug kan
være et andet element i fokus på energiforbrug, og netop klima er aftens
næste emne efter afslutningen på generalforsamlingen.
Fællesudbud på analyser.
NDV har forhandlet en ny aftale om vandanalyser på vegne af næsten alle
medlemmer, de medlemmer der er med har givet NDV fuldmagt til at
forhandle en aftale for den næste 3 år.
Aftalen er lavet med Eurofinns og giver vandværkerne en væsentlig
besparelse.
Spørgsmål.
Kan man selv udfører analyser i fremtiden?
Svend Brandstrup: det bliver nok ikke muligt.
Har der været forhandling med Analytec?
Anton Kristensen: Ja, vi valgte at spørge Analytec og Eurofinns, og da det
viste sig at Analytec ikke havde givet et bud med fast pris, fik de
muligheden for at give et nyt bud, med fast pris i de 3 år.
Er det ok og lave en forhandling?
Ja, loven giver mulighed for at tage 2 underhåndsbud og føre en
forhandling.
Der blev udtrykt tilfredshed med den tidligere aftale, og det er naturligt at
NDV laver en ny aftale.
Beretningen blev godkendt.
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3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
Anton Kristensen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4 Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til
godkendelse.
Anton Kristensen fremlagde budget med nedsat kontingent.
Budgettet blev godkendt.

5 Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Svend Brandstrup
Jesper Normann Stange
Ole Bilde Christensen
Kaj Vinter
Der blev opstillet og valgt:
Svend Brandstrup
Jesper Normann Stange
Ole Bilde Christensen
Kaj Vinter
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Allan Kvist
Frode Juhl Jensen
Der blev opstillet og valgt:
Allan Kvist
Frode Juhl Jensen

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

Dirigent

Referent

Henrik Harregaard Jordalen

Jan Skytte
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