Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd.
Tidspunkt: Den onsdag 19. marts 2014 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:
Anton Kristensen
Jan Skytte
Lars Lichtenstein
Christian Buelund, ønsker ikke genvalg
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.
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Referat
1 Valg af dirigent.
Henrik H. Jordalen blev valgt til dirigent.
Mogens konstaterede at generalforsamling er lovligt indkald og gennemgik dagsorden.
2 Bestyrelsens beretning.
Formand Svend Brandstrup Hansen fremlagde bestyrelsens beretning:
Hvis vi skal omtale de forhold som mest har præget 2013 i vores fælles regi
NDV, handler det om, vandkvalitet, analyser, og om BNBO udpegning.
Beretningen vil dog også indeholde en del om begivenheder og forhold der er
indtruffet i 2014.
Vandkvalitet og analyser.
I efteråret begyndte vi at få henvendelser fra medlemmer, som undrede sig
over, at der pludselig blev fundet en enkelt coli i deres vandanalyser.
Samtidig fik vi et vink fra kommunen (Peter Thastum), som gik på, om vi var
opmærksomme på, at siden vi havde skiftet analyseinstitut var antallet af
analyser med en enkelt coli steget eksplosivt.
Det fik os til at rette henvendelse til Eurofins. De betragtede henvendelsen
som en klage, og straks kom der to personer til et møde for at forklare
situationen. Her fremlagde de en statistik, som viste, at deres resultater
passede fint med andre laboratoriers resultatet, men at det var vores tidligere
analyseinstitut, AnalyTech, der faldt ved siden af med langt færre fund af
coli’er.
Det kom hurtig til at handle om teknik ved prøveudtagning og forskellige
analysemetoder, som vi som vandværker ikke kan bruge til så meget.
Vi præsenterede AnalyTech for statistikken og Eurofins’s forklaringer. Det
førte straks til en invitation fra AnalyTech til at besøge dem. Ved besøget fik
vi en gennemgang af deres håndtering af tingene og en rundvisning på
virksomheden. Samtidig påpegede de, at de ”skæve” resultater i den tidligere
omtalte statistik skyldtes den valgte tidsperiode, som tallene byggede på.
Hvis man så det i et større tidsperspektiv, var udfaldet noget anderledes.
Vi mener ikke, at vi som kunder kan bruge den diskussion om manipulation
og mistænkeliggørelse af hinanden til ret meget. Derfor er det vist mest
fornuftigt at vi konstaterer, at vi har en 3-årig aftale med Eurofins. Og den er
der ca. 2 år tilbage af.
Så vi foreslår, at vi forsøger at skrinlægge vore frustrationer og får det bedst
mulige ud af disse 2 år og så se, hvordan situationen da ser ud.
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Lovpligtige hygiejne og vandværksdrifts kursus.
NVD lavede, efter medlemmernes anbefaling arbejdet med
kursusplanlægning, så vi samlet kunne deltage i et forløb som for os alle var
blevet billigere end andre tilbud, og opfylder lovkravet for de enkelte
vandværker. Anton Kristensen har lavet planlægningsarbejdet, og indtrykket
af forløbet er at det er gået som forventet, og de deltagende vandværker har
fået deres bevis på kursusgennemførelse.

BNBO områder.
Dvs kontrol med hvad der sker på jorden over kildepladserne, aftaler med
landmænd om reduceret brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler, altså
etablering af BNBO områder. Borings – nærer – beskyttelses - områder.
Norddjurs kommune er langt fremme i skoene og har udarbejdet en plan for
kommunen, som involverer mange medlemmers kildepladser. Efter de
normer der er sat for udgifter til reduceret, eller ingen brug af pesticider, eller
det samme for nitrat, kan det blive en ret omfattende regning, som
vandværkerne vil kunne modtage fra landmænd, eller andre som får
reducereret deres ret til at bruge arealerne. FVD har rimelig klart anbefalet de
vandværker som har bedt om en vurdering af BNBO planen, at aftaler med
lodsejere bør indgås via kommunale påbud, og ikke som frivillige ordninger.
Vi har bedt Per Visbech Misser fra Norddjurs kommune om at komme med en
kort status af hele BNBO problematikken i aften. Vi ved at kommunen holder
individuelle møder med vandværker, og vi ved også at kommunen har udsat
høringsfristen for de vandværker som har modtaget plan for deres
kildepladser, og at de foreløbige politiske udmeldinger fra kommunen er, at
man ønsker frivillige ordninger mellem lodsejere og vandværker.
Da BNBO problematikken kan blive ret omfattende økonomisk for flere af
vores medlemmer betragter vi i bestyrelsen klart området som et fælles
anliggende, og vi vil opfordre til at generalforsamlingen her indstiller at
bestyrelsen tager direkte kontakt til kommunen. Ikke fordi vi ikke vil deltage i
beskyttelses foranstaltninger af drikkevandet, men fordi der i vores optik er
ting der endnu ikke, for de enkelte vandværker er helt redegjort for. Vi har
også den opfattelse at der overordnet skal skabes rammer for erstatninger for
dyrkningsrestriktioner på grundvands indvindings områder. Vi skal huske på
at de enkelte vandværker kan komme i situationer hvor lokale interesser kan
være vanskelige at håndterer.
Tak.
Til slut tak for samarbejdet til bestyrelsen. En speciel tak til Anton Kristensen
for det store arbejde med regnskab og sidst det store arbejde med
planlægning af de nyligt afholdte kurser.
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Beretningen blev godkendt.
3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
Kasserer Anton Kristensen gennemgik årsrapporten og oplæste revisions påtegnelsen.
Spørgsmål om udsendelse af post på mail.
Anton Kristensen svarede at han havde ca ¾ af medlemmerne i systemet, og der
normalt udsendes information til disse på mail, og resten som brev.
Indkaldelsen til generalforsamling blev sendt som brev, da der skulle medsendes
opkrævning af kontingent.
Årsrapporten blev godkendt.
Det reviderede regnskab.(link)
4 Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til
godkendelse.
Kasserer Anton Kristensen gennemgik budget for 2011
Budgettet blev godkendt.
Budget 2011.(link)

5 Behandling af indkomne forslag.
Der er et forslag fra Bønnerup Vandværk om ændring af foreningens navn fra
Nordjurs Vandråd til Nordjurs Grundvandsråd.
Forslaget er indkommet den 27/2 2014.
Ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest den 15/1.
Generalforsamlingen valgte at diskuterer forslaget. Diskussionen afsluttede med
formandens forslag om at bringe sagen op ved FVDs generalforsamling, for at få
fælles holdning til navn på de kommunale vandråd.
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Jan Skytte
Lars Lichtenstein
Christian Buelund, ønsker ikke genvalg
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Frode Juhl Jensen og Allan Kvist
Valg til bestyrelsen er:
Anton Kristensen
Jan Skytte
Lars Lichtenstein, ønsker ikke genvalg
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Der blev opstillet og valgt:
Anton Kristensen (Glesborg Vandværk)
Jan Skytte (St. Sjørup Strands Vandværk)
Thorkild Rasmussen (Ørumvandværk)
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Frode Juhl Jensen
Allan Kvist
Der blev opstillet og valgt:
Aksel Hansen (Udby vandværk)
Svend Akselsen (Gerrild vandværk)
7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Per Gentsch
Der blev opstillet og valgt:
Per Gentsch (Glesborg Vandværk)
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen
Der blev opstillet og valgt:
Villy Lassen (Fjellerup Vandværk)
8 Eventuelt.
Intet

Dirigent

Referent

Henrik H. Jordalen

Jan Skytte
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