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Beretning 2011

Bestyrelsen.
Ved repræsentantskabsmødet den 4. maj 2011 skete der en stor udskiftning i bestyrelsen. Der blev
valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og 1 ny suppleant, så der kun var 2 erfarne
bestyrelsesmedlemmer til at sikre kontinuiteten. Kort efter meldte Thorsager Vandværk sig ud af
vandrådet, hvilket betød, at Flemming Petersen forlod bestyrelsen, og suppleanten Kurt Jensen fra
Tendrup Vandværk rykkede ind som fuldt medlem. I august blev Paul Erik Skifter fra Skellerup
Vandværk alvorligt syg og han har siden da ikke kunnet deltage i bestyrelsesarbejde.
Dette har naturligvis stillet krav til den øvrige bestyrelse, men vi har fundet et godt samarbejde, så
vi alligevel har kunnet få gennemført en række tiltag.
Ved det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med
mig som formand, Søren Høg som næstformand, Paul Erik Skifter som sekretær, Flemming
Petersen som kasserer og Stig Christensen som menigt bestyrelsesmedlem. Efter Flemming
Petersens udtræden blev Stig Christensen valgt som kasserer og Kurt Jensen trådte ind som
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har indgået en efter vor opfattelse fordelagtig aftale med Djurs Vand Erhverv om at
varetage funktionen som sekretariat for Vandrådet

Vandrådets arbejde i det forløbne år.
Vandrådet har i det forløbne år arbejdet med en række tiltag, som jeg vil komme nærmere ind på i
det efterfølgende:

1. Samarbejdet med kommunen, herunder Vandforsyningsplanen

2. Arrangementer

3. Leverandøraftaler

4. Vandrådets opgaver

5. Hjemmesiden

Samarbejdet med kommunen.
Vandforsyningsplanen har i det forløbne år været den væsentligste opgave i forhold til samarbejde
med kommunen. I den forbindelse gennemførte vandrådet en undersøgelse af tilfredsheden
blandt vandværkerne med det kortlægningsarbejde, der var gennemført af kommunens rådgivere
NIRAS. Undersøgelsen viste, at ca. 25% af vandværkerne havde større eller mindre indsigelser mod
kortlægningen, som gav anledning til bemærkninger. Med udgangspunkt i denne viden indgik
vandrådet i en dialog med kommunen for at afklare de uenigheder, der var. Det er vores
oplevelse, at der fra kommunens side var lydhørhed overfor vore indsigelser og ønsker til
ændringer i procedurerne.
På den baggrund kan vi godt fastslå, at der er etableret et godt samarbejde med den kommunale
myndighed med en gensidig positiv vilje til at fremme et smidigt samarbejde.
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Arrangementer
Den nye bestyrelse satte som et af sine mål at afvikle arrangementer i vandrådets regi med
interesse for medlemmerne. I det forløbne år blev der i efteråret 2011 afholdt 2 arrangementer.
Den 14. september havde vi besøg af geolog Thue Weel Jensen, fra firmaet Alectia, hvor vi fik en
grundig indføring i geologien i Syddjurs kommune og dens betydning for vandindvindingen. Den
26. oktober havde vi et arrangement med beredskabschef Leif Bang, hvor vandværkernes
beredskab og beredskabsplaner blev diskuteret. Her blev det aftalt, at Vandrådet vil arbejde for at
etablere en skabelon for vandværkernes beredskabsplaner. Et arbejde, som er i gang. Vi har nogle
grundlæggende ideer, men er endnu ikke så langt, at der foreligger noget specifikt.
Ved de 2 arrangementer deltog hver gang ca. 40 deltagere. Den 14.9 var 22 vandværker
repræsenteret og den 26.10 var 19 vandværker mødt frem
Det er vandrådets hensigt løbende at afvikle arrangementer og/ eller kurser hvert halvår, med det
formål at højne vidensniveauet hos vandrådets medlemmer, så vi fremover kan have opdaterede
og fremsynede vandværker i Syddjurs. I denne sammenhæng har vi i vinteren 2012 afviklet 2
kurser i henholdsvis Vandhygiejne og Tilstandsrapporter/handlingsplaner.

Leverandøraftaler:
Vandrådet har som et af sine fokusområder at arbejde for at etablere fordelagtige
leverandøraftaler for vandrådets medlemmer. Områder, som vi arbejder på er Vandanalyser og
Termografering.
Vi har allerede lavet aftale med BL Termografi om termografering til en meget fordelagtig pris,
som kun gælder for vandrådets medlemmer. Aftalen er afsluttet inden for de seneste 14 dage, og
er til rådighed for de vandværker, som ønsker at benytte sig af den.
Etablering af aftaler om vandanalyser kræver et større forberedelsesarbejde, som vi arbejder på
for øjeblikket.
Derudover har vi ideer til aftaler med forskellige andre leverandører, men det er endnu kun på
tankestadiet.

Vandrådets opgaver.
I efteråret gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne for at kortlægge,
hvilke opgaver vandværkerne ønskede vandrådet skulle beskæftige sig med. På baggrund af denne
undersøgelse udarbejdede bestyrelsen en strategi for vandrådet. Resultaterne af undersøgelsen
og strategien blev forelagt i skitseform i ved arrangementet den 14.9. Den kan læses på
vandrådets hjemmeside, www.syddjursvandraad.dk.

Hjemmesiden.
Vandrådet hjemmeside er blevet redesignet og fremstår nu som vandrådets kommunikationskanal
til medlemmerne.
Vi lægger løbende nyheder og øvrige informationer ind på hjemmesiden og hvergang der er
opdateringer af betydning udsendes der information til de medlemmer, som har tilmeldt sig
nyhedsbrevet.
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Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at tilmelde dette, så man kan holde sig opdateret, da
hjemmesiden fremover vil være den vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne.
I den forbindelse vil jeg gerne forny vores opfordring til jer om at oplyse jeres e-mailadresser til
vort sekretariat, Djurs Vand Erhverv.

Medlemssituationen
Vi er i vandrådet 52 medlemmer, en fremgang på 2 medlemmer i forhold til sidste år. I det
forløbne år er der kommet 3 nye medlemmer, mens 1 vandværk har meldt sig ud. Ud af
kommunens 88 vandværker er således ca. 60 % repræsenteret i vandrådet. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til 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 vore arrangementer og kurser, ligesom der er god
økonomi i det. Alene benyttelse af leverandøraftalerne forventer vi kan betale – hvis ikke det hele
– så en stor del af kontingentet, især for de mindre vandværker. De kurser, vi har afholdt i år, er
samme kurser, som FVD udbyder, blot kan vi afvikle dem væsentligt billigere for medlemmerne.

Lad mig slutte med at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i det
forgangne år. Jeg håber vi kan fortsætte ad samme vej i det kommende år.

Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat.

19. april 2012
Syddjurs Vandråd

Sven Weel
Formand


