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 Beretning for 2018 
 

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

 
Bestyrelsen. 
Ved repræsentantskabsmødet i 2018 var der genvalg til Mogens og undertegnede. 
Jørgen Brøgger fra Balle Vandværk blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Det 
blev besluttet at udvide kredsen af suppleanter med 2 ekstra af hensyn til kontinui-
teten. Nyvalgt blev Preben Christensen, Ugelbølle VV og Peter Johan Bruun fra Hyl-
lested. Bestyrelsen konstituerede sig på samme poster hidtil. Samarbejdet i besty-
relsen har fungeret fint med en god fordeling af arbejdet. Vi har i 2018 afholdt 5 be-
styrelsesmøder. Vandrådet har i 2018 haft en tilfredsstillende økonomi. Vi fik et 
mindre underskud på knapt 3.000 kr. De nærmere detaljer gennemgås under fore-
læggelse 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. 
 
Samarbejdet med kommunen. 
Det daglige samarbejde 
I dagligdagen er det mit indtryk, at samarbejdet med forvaltningen 
fungerer tilfredsstillende. Jf. artiklen i Vandposten i marts 2019 er 
det opfattelsen, at mange løbende opgaver / problemer løses i god 
dialog og over en kop kaffe. 
Vandforsyningsplanen 
Vandforsyningsplanen for 2018-2024 vedtaget af Byrådet i august 2018. 
Vandforsyningsplanens hovedmålsætning er stadig decentral vandforsyning med 
fokus på kvalitet og forsyningssikkerhed. Men på samme tid er der i den strukturelle 
opbygning af planens vandforsyningsområder lagt op til et – ganske vist frivilligt – 
forstærket samarbejde vandværkerne imellem i de 4 vandsamarbejder og 9 struk-
turgrupper Vandforsyningsplanen har etableret. Det er min opfattelse, at dette er 
begyndelsen til en kraftig reduktion af antallet af vandværker i kommunen. Om det 
er en god udvikling eller ikke vil jeg lade være op til den enkelte vandværksbestyrel-
se at vurdere. Jeg ser det blot som en konstatering. Vandforsyningsplanen må vi leve 
med, som den er, og det er så op til os vandværker gennem det daglige arbejde med 
vores forsyninger i samarbejde med forvaltningen at få det bedst mulige ud af den. 
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Indsatsplanlægning 
Kommunens arbejde med indsatsplanlægningen startede i efteråret 2018. Som støt-
tegruppe hertil nedsattes det lovfæstede koordinationsforum, hvor Vandrådets 
formand samt et vandværk fra hver af de 4 ressourceområder er deltagere. Koordi-
nationsforum har været samlet til 2 møder siden opstarten, hvor Kommunens oplæg 
og arbejde er blevet præsenteret. Kommunen har siden præsenteret det foreløbige 
arbejde på vandværksmødet i marts 2019, hvor der bl.a. blev givet bud på, hvordan 
indsatsplanlægningen kunne se ud for kommunen. Herunder også forskellig scenari-
er for de økonomiske rammer, bl.a. oprettelse af en grundvandsfond. 
 
Projekter 
Vi har i 2018 fortsat og udbygget samarbejdet med skolerne i projektet ”Vandværket 
i Skole”. Der har været kontakt til alle skoler i kommunen med en meget positiv re-
spons. Indtil nu er Rønde Skole/Rønde Vandværk, Rosmus Skole/Balle Vandværk og 
Hornslet Skole/Hornslet Vandværk tilsluttet projektet og flere er på vej. 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 har i 2018 været foregangsvandværk i projektet 
med god succes, ligesom Tirstrup Vandværk arbejder i samme retnng. I forlængelse 
af denne succes er der i 2019 igangsat et projekt med støtte fra såkaldte MDUP- 
midler, hvor bl.a. Tirstrup Vandværk deltager.   
 
Arrangementer 
Vi har i 2018 afviklet 5 arrangementer heraf 2 virksomhedsbesøg og 3 temaaftener. 
Et gennemgående tema for arrangementerne har været det veldrevne vandværk og 
forsyningssikkerhed. 

 27.02.2018 Temaaften med 49 deltagere fra 23 vandværker om: 
Ledelse og drift med fokus på den nye drikkevandsbekendtgørelse, personda-
ta, IT-krav og –sikkerhed og forsikring. 
07.05.2018 var vi ca. 25 deltagere på besøg hos Wavin i Hammel, hvor vi fik et 
indgående indblik i fremstillingen af forskellige rør og brønde til vandforsy-
ning. 
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 21.08.2018 Tema- og debataften med 75 deltagere fra 32 vandværker om:  
Vandforsyningsstruktur - Vandværkets kontrolprogram og behovsstyret ind-
satsplanlægning bl.a. på baggrund af forekomsten af flere og flere pesticider i 
grundvandet. 

 17.09.2018 besøgte 73 deltagere fra 23 vandværker VANDSAM i Auning, hvor 
vi fik en indføring i, hvordan 9 vandforsyninger samarbejder om et fælles pro-
duktionsværk.  

 20.11.2018: Tema- og debataften 68 deltagere fra 28 vandværker om: 
Sikker Vandforsyning - Forurening og Pesticider  – hvor er vi nu og hvad er 
fremtiden? 

Vi havde en meget tilfredsstillende tilslutning til vore temaaftener med op til over 70 
deltagere fra op til 30 medlemsvandværker. Denne tilslutning glæder os i bestyrel-
sen. Noget tyder på, at denne opbakning fortsætter i 2019. 
 
Repræsentantskabsmødet 23.04.2018.  
Ved repræsentantskabsmødet mødte 28 deltagere fra 15 medlemsvandværker. 
FRONTMATIC fortalte om deres løsninger på SCADA-systemer til mindre og mellem-
store vandværker. En skam at ikke flere mødte op til et givtigt indlæg. 
 
Leverandøraftaler: 
Vi har i 2018 ikke indgået nye leverandøraftaler, og vore hidtidige leverandøraftaler 
løber fortsat. 

Termografering, Vandmålere, Vandanalyser - samarbejdsaftalen med Euro-
fins er blevet forlænget i 2018 – Thvilum, Rønde Sparekasse og NRGi. 

 
Medlemssituationen 
Vi er 53 medlemmer i vandrådet, 1 flere end sidste år.  
Af kommunens 70 vandværker er ca. 75 % repræsenteret i vandrådet. Det er flot, 
men vi mangler de sidste 17 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 vore 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. 
29. april 2018 
Syddjurs Vandråd 
Sven Weel, Formand 
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