Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til
repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand for FVD Region Midt
Niels Christian Ravn fra Karup, velkommen alle sammen.
Vi fik desværre den sørgelige meddelelse at bestyrelsesmedlem Niels Pagh Andreasen afgik ved
døden den 14. april.
--- ære være Niels Pagh´s minde ---

Aftenens Program:
1. Afholde generalforsamling
2. Kaffepause
3. Formand for FVD Region Midt, Niels Christian Ravn, Orientere om 25 m zonen,
Grundvandsbeskyttelse, Mikrobiologisk forurening.
4. Orientering fra Viborg Kommune vedr. vandforsyningsplan, Indsatsplaner, det kommunale
tilsyn, m.v.
Beretning

Lidt om bestyrelsen:
Ved sidste repræsentantskabsmøde, blev Mogens Brems Knudsen valg til at indtræde i bestyrelsen
ved Palle Holm´s pensionering i september 2011, da Niels Pagh desværre er død og Arvid
Michaelsen ikke ønsker genvalg, samt suppleanten Niels Jørgen Hviid ikke ønsker at indtræde i
bestyrelsen og ej heller ønsker at fortsætte som suppleant, er vi i den situation at der skal vælges
3 personer til bestyrelsen samt en suppleant, Mogens Brems Knudsen er så da heldigvis villig til
genvalg, han har været med i mange år, først som sekretær for Palle Holm, Mogens er sekretær og
kasser for nuværende, og det er ham som sørger for al det tunge administrations arbejde.
Så er der Børge Rosborg fra Sjørup Vandværk, han har været med i bestyrelsen fra vandrådet blev
oprettet, så han er jo en garvet person.
Jeg håber virkeligt der er nogle blandt jer som er villig til at indtræde i bestyrelsen og komme med
gode ideer og input over hvad vi skal arbejde med, til gavn for vore vandværker.
Jeg selv blev ved FVD Region Midt´s generalforsamling i 2011 valgt som suppleant med henblik på
at indtræde i bestyrelsen fra 1. januar, og der er jeg nu valgt som kasserer.

Årets gang:
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde afholdt bestyrelsesmøde 3 gange.
Vi har afholdt et temamøde den 10. november under overskriften Fremtidens Vandværkspasning
hvor følgende aktører deltog, det var DVN, Wavin, A.Højfeldt, Silhorko og Grundfos.
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra vores temaaften den 10. nov. 2011, så vi
betragter det som værende en succes. Der var desuden god tilslutning, idet der også kom en del
flere, end der var tilmeldt. Næste gang vil vi dog ikke vælge 4 firmaer på én aften, det var
vanskeligt for de enkelte firmaer at overholde tidsplanen, hvilket resulterede i, at nogle gik inden
aftenens program var helt afsluttet.
Vi har deltaget i Regionens Vandrådsmøde i november herfra deltog Mogens og fra Viborg
Kommune deltog Dorthe og Jens Ove.
Et af emnerne gik på kommunalt tilsyn. Krav til vandværker ud fra nogle holdningsmæssige ting
blev også berørt. Der var desuden en runde med de forskellige vandråd, og man kunne ud fra
denne runde fornemme, hvordan man lå i forhold til hinanden. Mogens kunne konstatere, at
Viborg Vandråd ligger rimelig godt på det faglige plan. Efter Mogens’s bedømmelse, en helt
igennem god aften.
Der har ikke været afholdt møde i Viborg Kommunes Grundvandsforum siden december 2009, nu
er man i gang med at finde en dato hvor de fleste af medlemmerne kan deltage, så der kommer
nok et snarlig møde.
I september arrangerede vi et kursus i Budget og Regnskab som dog måtte aflyses på grund af
manglende tilmelding.
Kursus fremover:
Når vi fremover afholder FVD- kursus, er det på landsplan besluttet at det skal ske ensartet, det vil
sige, at vi- Vandrådet, bestiller et kursus til et bestemt tidspunkt og sted for kursusafholdelse,
kurset bliver så offentliggjort på FVD´s hjemmeside, hvor man også skal tilmelde sig, alle
vandværker fra Region Midt kan således tilmelde sig, og prisen er ensartet på landsplan, og
opkræves af FVD.
Vi i Region Midt´s bestyrelse vil arbejde for at få det ændret således Vandrådet kan
arrangere/købe, også FVD kurser til egne medlemmer, det vil så give lidt mere administrativ
arbejde til os, men det giver os da også mere frihed til arrangementerne.
Vi har bestilt et kursus i håndbog nr. 1, bestyrelsesarbejde til afholdelse her på stedet tirsdag den
22. maj kl. 1800 til 2200. Her skal i gå ind på FVD´s hjemmeside og tilmelde jer, hvis i vil deltage,

Det er et godt kursus specielt for nye bestyrelses- medlemmer, Erfarne bestyrelsesmedlemmer vil
også kunne få stor udbytte af dette kursus. Så skynd jer at melde jer til.
Fælles regulativ:
På kommunens dialog- og orienteringsmøde i feb. 2010, tilbød Vandrådet at komme med forslag
til regulativ for vandværker i Viborg Kommune, dette forslag fremsendte Vandrådet i november
2010.
Nu er Kommunen ved at undersøge muligheden for at Vandrådets regulativ bliver godkendt af
udvalget og lagt på Kommunens hjemmeside. Så Vandværker der vælger at bruge dette regulativ
uredigeret, har et regulativ der ikke skal godkendes af Udvalget. Jeg syntes det vil være en god
løsning og håber at kommunen snarest vil træffe beslutning herom.
Termografering:
I forbindelse med fastholdelse af den nuværende forsikringspræmie har FVD og Tryg besluttet at
indføre krav om termografering af alle el tavler over 0,7m2, hvert andet år, første gang inden
udgangen af 2012.
Jeg har fra Sdr. Rind Vandværk fået en forespørgsel angående termografering, om Vandrådet kan
skaffe et samlet tilbud til de vandværker der har lyst til at deltage?
Jeg har kontaktet Energi Midt vedrørende dette, Jeg har modtaget et prisblad hvoraf det fremgår
hvad det ca. vil koste, at få termograferet sin tavle.
Energi Midt har to takster, en fastprisbaseret og en timeprisbaseret.

Termografi - prisblad 2012
Timebasere
t

Køretimer
Specialtekniker
Udstyr (infrarød)
Samlet anslået pris

Tavlestørrelse
< 12 m2
12 - 20 m2
21 - 30 m2
31 - 40 m2

Anslået
timeforbrug
2
2
1
4

Fastprisbasere
t
Pris i kr.
3944
4563
5554
6664

Samlet udgift i
Timepris kr.
444
888
740
1480
183
183
2551

Vandsektorloven:
For et år siden troede jeg på at private vandværker blev taget ud af vandsektorloven, og det med
henvisning til Ejvind Vesselbo`s artikel i Vandposten, sådan gik det ikke.
FVD´s hensigt er, at alle private vandforsyninger skal tages ud af Vandsektorloven.
Region Midt har i to omgange holdt møde med folketingspolitikere, sidst her i januar med Mogens
Jensen fra socialdemokraterne, for at påvirke ham hen imod, at alle de forbrugerejede og
forbrugerstyrede vandforsyninger tages ud af loven.
Partiet venstre støtter FVD, hvorimod socialdemokraterne mener, at det er størrelsen, der skal
være afgørende, og derfor indtil videre kun kan støtte, at grænsen hæves til 400.000 kbm..
Socialdemokraterne har dog udtalt, at loven planlægges evalueret i 2012 med ændringer til
ikrafttræden fra 2013, så det kan jo være der sker noget nu.
Forslag fra jer medlemmer, til aktiviteter.
Som jeg har sagt tidligere ønsker bestyrelsen forslag fra jer medlemmer, til aktiviteter som man
ønsker vi skal arbejde med til fælles gavn for alle vandværker. Kontakt os hvis i har ønske om en
bestemt kursus, temamøde eller noget helt andet, det kunne også være virksomhedsbesøg, kom
med jeres idéer.

Beredskabsplaner/hjemmeside:
Vandrådet, vi har jo vores hjemmeside, der ligger en beredskabsplan som i kan bruge, det er
således at den offentlig alarmeringsliste vedligeholdes af Vandrådet, så i skal blot lave jeres egen
lokale alarmeringsliste, så kan i bruge beredskabsplanen.
Derudover lægger vi alle vores referater m.v. på hjemmesiden, så der har i mulighed for at følge
med i hvad der sker i Vandrådet.
Til Slut:
Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde til alle medlemsvandværker, Viborg Kommune og mine
bestyrelseskollegaer.
Tak til Energi Viborg for velvillig udlån af lokaler m.v., tak til Jette Løgstrup for al det arbejde du
påtager dig sammen med Mogens, uden jeres hjælp vil det være svært at få det hele til at hænge
sammen.
TAK

