Vandråd for Vandværkerne i Syddjurs Kommune

Beretning for 2020
2020 har for Vandrådet og de tilsluttede vandværker – som i samfundet i øvrigt – været påvirket
af coronasituationen. Vi har ikke kunnet afholde de arrangementer, vi havde planlagt. Repræsentantskabsmødet blev udskudt fra april til den 17. august, hvor det lykkedes at afvikle mødet med
rigtig god tilslutning. Ved repræsentantskabsmødet havde Morten Hundahl fra kommunen et indlæg om Indsatsplanlægningen i kommunen, hvor han redegjorde for planlægningens status og på
den indflydelse, det vil få på vandforsyningsstrukturen i kommunen og på vandværkernes dagligdag. Jeg vil komme lidt nærmere ind på dette senere i min beretning.
Vi ser det som en af Vandrådets kerneopgaver at tilbyde arrangementer til medlemmerne. Det har
heller ikke kunnet lade sig gøre i 2020 på grund af coronarestriktionerne. Så derfor står jeg her
med en lidt tom fornemmelse af, at vi mangler at have opfyldt vores mission.
Vi har i bestyrelsen drøftet, hvilke opgaver Vandrådet skal beskæftige sig med fremover.
Vi har for nuværende defineret vore opgaver til:


Rådgivning, sparring og vejledning samt at have muligheden for at kunne følge med i, og
til tider tage del i, det politiske landskab.

Vi er i bestyrelsen enige om at fortsætte denne linje, og i den forbindelse fortsætte et godt samarbejde med Syddjurs Kommune.
Vi vil fremover prioritere økonomisk rådgivning, og det kan bl.a. ske gennem en forstærket kursusog mødeaktivitet på disse områder.
Vi har også overvejet om Vandrådet skal tage initiativ til at give fællesregulativet et vedligeholdelseseftersyn. Det nuværende regulativ er fra 2009, og der er ændret meget i lovgivningen siden da.
Og Danske Vandværker og DANVA har i december 2020 revideret deres skabelon for regulativ for
almene vandforsyninger.
Et opdateret regulativ er vigtigt, da det er vandværkets grundlag for virksomheden i forhold til
forbrugerne. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om vi skal have et fællesregulativ. Iflg. lovgivningen ligger forpligtelsen til at udarbejde et regulativ hos det enkelte vandværk.
Indsatsplanlægning
Vandrådets hovedfokus i 2020 har været deltagelsen i koordinationsforum for kommunens arbejde med indsatsplanlægningen. Også dette arbejde er forsinket pga. coronaen, men det er nu færdiggjort og planen, som er digital, kan ses på kommunens hjemmeside. Planen var i offentlig høring, som sluttede 19.6. Den forventes derefter endelig vedtaget i byrådet efter sommerferien,
hvorefter den implementeres i løbet af 2021 – 2025. Planen vil få indflydelse på, hvordan vi i fremtiden kan drive vores vandværker og vil helt sikkert komme til at stille større og større krav til os
som vandværksbestyrelser. Oven i dette er det kommunens plan i 2022 at revidere den gældende
Vandforsyningsplan 2018 – 2024. Også her er det min forventning, at kommunens krav til de forbrugerejede vandværker vil blive skærpet. Det kan allerede ses på krav i forbindelse med fornyelse
af indvindingstilladelser, krav til/ønsker om stærkere samarbejde eller sammenlægninger i de 4
vandsamarbejder. Flere krav til kontrol med drikkevandet. Vi pålægges i stigende grad omkostninger til prøvetagning. Krav til indberetninger. Krav til målinger. Krav til hjemmesider med oplysninger til forbrugerne. Det bliver ikke lettere at være vandværksbestyrelse. Tværtimod.
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Vandråd for Vandværkerne i Syddjurs Kommune
Arrangementer
Coronasituationen har desværre medført, at vi ikke har kunnet gennemføre nogen arrangementer
i 2020. Vi havde planlagt i efteråret 2020 at afholde opfriskningskurser om drift og hygiejne på
vandværket. Disse udskød vi til foråret 2021, men som situationen har udviklet sig, håber vi at
kunne gennemføre noget i efteråret 2021
Leverandøraftaler:
Vi har i 2020 ikke indgået nye leverandøraftaler, og følgende hidtidige leverandøraftaler løber
fortsat. Det er:






Termografering – BL-Termografering
Vandmålere - Kamstrup
Vandanalyser – Eurofins
Ledningsregistrering – Thvilum
Elforsyning - NRGi.

Vandrådet.
Vi er 50 medlemmer i vandrådet, 2 færre end sidste år på grund af sammenlægninger. Af kommunens pt. 67 vandværker er ca. 75 % repræsenteret i vandrådet. Det er uændret i forhold til sidste
år.
Ved repræsentantskabsmødet i 2020 afgik Mogens Lübker, Begtrup Vig Vandværk fra bestyrelsen.
I stedet blev Thomas Bjørnbak, formand for Pumpestationen Skellerup Enge og Bogens Strand
Vandforsyning, valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Jørgen Brøgger fra Balle Vandværk blev genvalgt
som suppleant til bestyrelsen og Claus Carstensen fra Hasnæs Vandværk blev nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig på samme poster som hidtil. Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har i 2020 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Vandrådet
har i 2020 haft en tilfredsstillende økonomi. Vi fik et overskud på knapt 16.000 kr. De nærmere
detaljer gennemgås under forelæggelse af regnskabet.
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.
Lad mig slutte med at sige tak til jer vandværker for fortsat opbakning til Vandrådets arbejde.
Også tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Og igen en tak til
Dorthe, for hendes indsats i forbindelse med arbejdet i sekretariatet. Jeg håber, vi kan fortsætte
ad samme vej i det kommende år.
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat.
21. juni 2021
Syddjurs Vandråd
Sven Weel, Formand
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