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 Beretning for 2019 
 

Min beretning vil i år omhandle punkterne: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommu-
nen, Projekter, Arrangementer, Leverandøraftaler og Medlemssituationen. 

 
Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2019 afgik Aage Nielsen, Øksenmølle-Fuglslev VV og 
Henning Sørensen, Rønde VV fra bestyrelsen. Peter Johan Bruun, Hyllested VV og 
Preben Christensen, Ugelbølle VV blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Jørgen 
Brøgger fra Balle Vandværk blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen og Henning 
Sørensen Rønde VV blev nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig på 
samme poster hidtil. Dog har Peter Johan Bruun i årets løb overtaget sekretærpo-
sten. Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. 
Vi har i 2019 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vandrådet har i 2019 haft en tilfredsstil-
lende økonomi. Vi fik et overskud på knapt 16.000 kr. De nærmere detaljer gennem-
gås under forelæggelse af regnskabet. 
Vandrådet hjemmeside er renoveret og opdateres nu af vores sekretariat. Vi mang-
ler stadig en grundig gennemgang og oprydning på siden, men det kommer. 
Vandrådets sekretariat hos DVN har fungeret fint. Vi har et rigtig godt samarbejde 
med Dorthe, som på bedste vis forvalter de opgaver, vi pålægger sekretariatet. Tak 
til Dorthe for indsatsen. 
 
Samarbejdet med kommunen. 
Indsatsplanlægning 
Vandrådet hovedfokus i 2019 har været deltagelsen i koordinationsforum for kom-
munens arbejde med indsatsplanlægningen. Kommunen præsenterede det foreløbi-
ge arbejde på vandværksmødet i marts 2019. Siden er arbejdet fortsat og forventes 
færdiggjort her i 2020. Vi har netop overværet Morten Hundahls redegørelse for 
status på arbejdet, så jeg behøver ikke gå dybere ind i dette arbejde. Det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at vi ikke har været enig med kommunen i alle forhold 
omkring indsatsplanlægningen. I starten havde kommunen planer om at etablere en 
fælles grundvandsfond til finansiering af indsatserne med et beløb på 2 kr. pr. m3 
udpumpet vand. Vandværkernes repræsentanter i Koordinationsforum var ikke til-
hængere af dette, bl.a. ud fra de strukturelle og geografiske forhold, som gør sig 
gældende i kommunen. Ideen om en sådan fond er derfor indtil videre lagt på is, 
bl.a. på baggrund af vandværkernes repræsentanters modstand. Om den tøes op 
igen kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget om.  
 
Projekter 
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Vi har i 2019 fortsat samarbejdet med skolerne i projektet ”Vandværket i Skole”. Der 
har været kontakt til alle skoler i kommunen med en meget positiv respons. Indtil nu 
er Rønde Skole/Rønde Vandværk, Rosmus Skole/Balle Vandværk og Hornslet Sko-
le/Hornslet Vandværk tilsluttet projektet, mens det trækker ud med at få de øvrige 
skoler tilknyttet. Vandrådets tovholder på projektet er stadig Jørgen Brøgger. Lad 
mig benytte lejligheden til at opfordre andre vandværker til at gå ind i projektet. 
Snak med Jørgen Brøgger om det. 
 
I god samklang med projektet ”Vandværket i Skole” og vores fokus på sikker vand-
forsyning samarbejder Vandrådet med DVN om et initiativ fra DVN til udvikling af 
alternative metoder til store og dyre indsatsplaner for at vandværkerne kan levere 
rent og ubelastet drikkevand med høj kvalitet, sikker forsyning og til lavest mulige 
pris. Projektet Behovsstyret indsatsplanlægning har som formål at levetidsforlænge 
eventuelt belastede kildepladser længst muligt og retablere ubelastet vand i borin-
gerne, så de rene ubenyttede grundvandsressourcer reserveres til de kommende 
generationer. Ebdrup Vandværk var i 2018 foregangsvandværk i projektet med god 
succes, ligesom Tirstrup Vandværk arbejder i samme retning. 
 
Vandrådet deltager ligeledes i projektet ”Grundvandets Venner”, som er en videns-
platform, hvor vandværkerne kan dele viden og udveksle erfaringer på forskellige 
områder. Projektet skulle være startet op i efteråret 2019, men blev af organisatori-
ske årsager udskudt til maj 2020. På grund af coronasituationen er det nu yderligere 
udskudt. 
 
Endelig skal det nævnes, at vi arbejder sammen med DVN om et hjemmesidekon-
cept, som tilgodeser alle de krav, der stilles til vandværkshjemmesider fra myndig-
hederne. Nogle medlemmer har allerede tilkoblet sig løsningen på forsøgsbasis. Vi 
forventer snarest at kunne præsentere den færdige løsning til en fordelagtig pris for 
medlemmerne. Vores bestyrelsesmedlem Peter Johan Bruun fra Hyllested VV har IT-
baggrund til at vurdere løsningen. Peter har kontakten til DVN og kan kontaktes for 
nærmere oplysninger. 
 
Arrangementer 
Vi har i 2019 afviklet 3 arrangementer, nemlig repræsentantskabsmødet samt 1 te-
maften og 1 virksomhedsbesøg. 1 planlagt virksomhedsbesøg blev aflyst på grund af 
manglende deltagelse. 

 13.03.2019 Temaaften med 60 deltagere om: 
Ledelse og drift med fokus på den nye drikkevandsbekendtgørelse, personda-
ta, IT-krav og –sikkerhed og forsikring. 
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 15.06.2019 havde vi planlagt virksomhedsbesøg hos KEMIC i Give, men måtte 
aflyse på grund af manglende deltagelse. 

 24.09.2019 Virksomhedsbesøg hos Kamstrup med 38 deltagere, hvor Kam-
strup præsenterede deres nye vandmåler med mulighed for lækagesporing. 

 Repræsentantskabsmødet 29.04.2019. Ved repræsentantskabsmødet mødte 
28 deltagere fra 15 medlemsvandværker. Ved mødet havde vi et temaindlæg 
fra EUROFINS om vandkvalitet og prøvetagning. 

Tilslutning til vores temaaften og virksomhedsbesøg med 60 og 38 deltagere er me-
get tilfredsstillende. Denne tilslutning glæder os i bestyrelsen. Vi er lidt kede af, at 
virksomhedsbesøget hos KEMIC måtte aflyses. Vi forsøgte igen i februar 2020, men 
dette besøg kunne heller ikke samle nok deltagere og måtte derfor også aflyses.  
Coronasituationen har desværre medført, at vi ikke har gennemført nogen arrange-
menter i foråret 2020. Afhængig af udviklingen vil vi se på mulighederne for at afvik-
le en temaaften i efteråret 2020. 
 
Leverandøraftaler: 
Vi har i 2019 ikke indgået nye leverandøraftaler, og følgende hidtidige leverandøraf-
taler løber fortsat. 

Termografering, Vandmålere, Vandanalyser - Thvilum, og NRGi. 
Samarbejdsaftalen med Rønde Sparekasse er opsagt af sparekassen. 
 
Medlemssituationen 
Vi er 52 medlemmer i vandrådet, 1 færre end sidste år på grund af fusioner.  
Af kommunens pt. 68 vandværker er ca. 75 % repræsenteret i vandrådet. Det er flot, 
men vi mangler de sidste 16 vandværker, så jeg vil alligevel benytte lejligheden til 
også i år at opfordre jer til at snakke med de vandværker, I hver især kender, som 
ikke pt. er medlemmer. Der er god viden at hente gennem vores arrangementer og 
kurser, ligesom der er god økonomi i det.  
Lad mig slutte med at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 
det forgangne år. Også en tak til Dorthe, som har gjort en stor indsats i forbindelse 
med arbejdet i sekretariatet. Jeg håber, vi kan fortsætte ad samme vej i det kom-
mende år. 
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat. 
17. august 2020 
Syddjurs Vandråd 
Sven Weel, Formand 
 


