1.
Norddjurs Vandråd

Aarhus, den 25-03-2016.

Indkaldelse til generalforsamling i Norddjurs Vandråd (NDV).
Tidspunkt: Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00.
Sted: Auning Kro, Torvegade 12, 8963 Auning.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
l.

Valg af dirigent.
Jesper Normand Stange valgt.

2.

Bestyrelsens beretning
Svend Brandstrup bød velkommen.
Vi har i 2015 afholdt 6 bestyrelsesmøder, de væsentligste emner har været:
-

Opfølgning på generalforsamling marts 2015.
Planlægning af temaaften den 27. maj, opfølgning på kursus i ledelsessystem for vandværker.
Samarbejdsprojektet Skole – Vandværk med planlægning af temaaften den 7. december.
Nye Regulativer vandværkerne selv udarbejder.
Vandanalyse udbud.

Efter årets afslutning er der kommet to yderligere emner vi skal forholde os til nemlig:
Opfordring fra Aqua Djurs og Syddjurs spildevand om samme afregningspris for målerdata for hele Djursland,
og en ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen for aflæggelse og opstilling af regnskab for vandværker.
Generalforsamlingen.
I år har vi tal på antal stemmeberettige der deltager i generalforsamlingen det havde vi ikke sidste år, derfor var
der lidt forvirring i forbindelse med valg til bestyrelsen.
Ledelsessystemer for vandværker.
I samarbejde med Jørgen Krog Andersen arrangerede vi et opfølgnings kursus i ledelsessystemer til
vandværksdrift. Der var god opbakning til aftenen og det foregik den 27. maj.
Skole Vandværks samarbejde.
Som en opfølgning på Trustrup – Lyngby Vandværks dialog med kommunen, og med baggrund i den BNBO
der er lavet for vandindvinding i Trustrup arrangerede vi en temaaften den 7. december, vi kaldte det Skole –
Vandværk samarbejde.
Formålet var og er at gå via skolebørnene for at skabe en større bevidsthed omkring beskyttelse af drikkevandet,
foruden en generel større interesse for vandforsyning og vandværkernes betydning i lokalsamfundet.
Lærerne har travlt, aftenen sluttede med at Norddjurs Vandråd ville arrangere en workshop med lærerne fra
naturfagene i skolerne, og planlægge og tilrettelægge samarbejder mellem de enkelte skoler og vandværker.
Den workshop, som start på arbejdet, har vi måttet udskyde til den 5. april på Kattegatskolen i Grenaa.
Fra Vandværkerne deltager Michael Meldgaard fra Trustrup – Lyngby, Jørgen Anton fra Ørum Djurs, Kirsten
Høgh Fra Vandcenter Djurs og jeg selv fra Norddjurs Vandråd. I bestyrelsen har vi valgt at få professionelt
hjælp til at strukturer arbejdet, og formulerer formålet, og til at facilitere workshop så vi sikre at det giver værdi
for vandværkerne i Norddjurs vandråd.
Formålet er kort beskrevet, at eleverne i løbet af et folkeskoleforløb to til tre gange arbejder med vand, hvordan
det dannes, hvorfra det kommer og hvilken betydning det har at vi i vores lokalsamfund selv tager hånd om
vandforsyning som forbrugere.

Vandets dag den 22 marts falder i år i påskeugen derfor er der ikke fra NDVs bestyrelse planlagt fælles tiltag for
at markerer dagen. Men den globale fælles vanddag vil indgå i det materiale arbejdsgruppen laver til skolerne,
så de vandværker vi fra arbejdsgruppen opfordre til blive kontakt-vandværker, vil sikkert blive kontaktet med
besøg på dagen.
Vandværksregulativ.
Efter at lovgivningen er ændret så det nu de enkelte vandværker der skal lave regulativ, dvs udforme det
dokumentet der er gældende mellem vandværk og forbruger. Norddjurs Vandråd sender et forslag til
Vandværksregulativ ud til alle medlemmer. Anton Kristensen har arbejdet med et forslag som Vandcenter Djurs
har formuleret, og udgangspunktet har været De Danske Vandværkers udkast. De enkelte vandværker kan så
lægge det på hjemmesiden eller udlevere det til forbrugerne.
Vandanalyseudbud.
Her i foråret udløber de aftaler på vandanalyser der blev indgået for 5 år siden. Norddjurs vandråd har sammen
med Jørgen Krog Andersen udsendt et nyt udbud til Analytech og Eurofins. Resultatet kender I, det er sendt til
alle medlemmer, og det er nu op til det enkelte vandværk at vælge analyseinstitut. Jeg har via kontakter
sammenlignet med priser på Sjælland, og kan stå inde for at tilbuddene er konkurrencedygtige.
Fælles pris på målerdata til Aqua Djurs og Syddjurs spildevand.
De to spildevandsselskaber vil gerne at vi på Djursland får samme afregningspris på de måledata vandværkerne
sender videre til opkrævning af spildevandsafgift. Den henvendelse er kommet indenfor den sidste måned og vi
har endnu ikke haft det på bestyrelsens dagsorden. Vi vil gerne høre medlemmernes holdning til emnet.
Erhvervsstyrelsen og nyt regnskabs opstilling for vandværker.
Der er udgivet en vejledning til ny regnskabsopstilling for mindre vandværker. Der er en stor interesse fra
myndighedernes side til at vandværkerne bruger den nye vejledning og jeg vil opfordre til at vi laver en aften
hvor vi kan få den gennemgået.
Danske vandværker afholder arrangement om ”Ny årsregnskabsvejledning” i Auning den 14. april 2016 i
Auning. Tilmelding til Danske vandværker.
Generelt om fremtiden.
Efter færdiggørelsen af kommunens vandforsyningsplan i 2014, og det arbejde der blev lavet med BNBO
planlægning, tegner der sig en klar tendens for hvordan flere vandværker langtidsplanlægger. Vandsamarbejde
Vest er et godt eksempel hvor flere vandværker går sammen om vandindvinding i et naturligt beskyttet område.
I dagspressen kan vi følge hvordan Århus Vand har en anden strategi til beskyttelse af drikkevandet, i Norddjurs
behøver vi ikke de samme kampe hvis vi planlægger rigtigt. Vi har meget skov med en naturlig beskyttelse, og
et samarbejde mellem vandværker kan gøre det rentabelt at lave fælles indvinding i naturlig beskyttede områder,
hen over årene vil vi sikkert se mere af den slags fælles indvinding og samarbejder.
Trustrup – Lyngby Vandværk er af vandguiden udnævnt til årets vandværk, det er vi alle stolte af og der skal
lyde et stort tillykke herfra bestyrelsen til den flotte titel.
Det var bestyrelsens beretning for 2015, kommentarer og bemærkninger er meget velkommen.
Kommentarer
Der blev spurgt til de nye regulativer og Anton Kristensen orienterede om oplæg til regulativ, han har lavet for
Nordjurs Vandråd. Det undersøges om regulativet kan gøres til et fælles regulativ. Regulativet vil blive
tilgængeligt på NDV’s hjemmeside.
Det sendes ud og hvert medlem melder tilbage om de vil tilslutte sig regulativet som fælles regulativ.
3.

4.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
Anton Kristensen orienterede om regnskabet for 2015.
.
Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.
Anton Kristensen gennemgik budgettet for 2016

5.

Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag

6.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Jan Skytte
Anton Kristensen – modtager ikke genvalg
Thorkild Rasmussen
Brian Pedersen Aqua Djurs blev foreslået som kandidat, og
Brian Pedersen, Jan Skytte og Thorkild Rasmussen blev valgt til
bestyrelsen.
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Aksel Hansen og Svend Akselsen
Aksel Hansen og Svend Akselsen blev genvalgt.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Per Gentsch
Per Gentsch blev genvalgt
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen. – ønsker ikke genvalg
Anton Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Formanden Svend Brandstrup takke Anton Kristensen for det store arbejde han har ydet i Nordjurs
Vandråd. Anton har været med helt fra begyndelsen af Nordjurs Vandråd.

Efter generalforsamlingen holdt professor Jens Christian Refsgaard fra Geus et foredrag med titlen:
Nyt klima – ”forsumper Danmark”?

Referant
Jan Skytte

