Formandens beretning 2022
Det er dejligt at kunne holde et ”normalt” repræsentantskabsmøde og
jeg er utrolig glad for at se, at der stadig er nogle der prioriterer at møde
op til dette.
Formandens beretninger er jo traditionelt et tilbageblik på de vigtigste
aktiviteter, der er løbet af stablen i det forgangne år – det bliver både
nemt og temmelig kedeligt – på grund af covid-19 har vi ikke haft en
eneste aktivitet i 2021.
Det skal vi naturligvis have lavet om på her i 2022 og vi forventer at der
bliver afholdt et tema møde – formentlig i starten/midten af juni.
Det er ellers ikke en kedelig tid vi vandværksfolk lever i – der er bestemt
nok at kaste sig over – jeg nævner i flæng og uden prioritering:
BNBO
LER2
Ny Vandsektorlov
Digitalisering
BNBO hører vi nok om i aften – så det vil jeg ikke sige mere omkring,
men LER2 som jo er en digitalisering af Vandværkets
ledningsoplysninger er også en ”tvungen” opgave.
Som for en del vandværkers vedkomne er det første skridt på
digitaliseringsrejsen.
Denne rejse er kun for vandværkets eget bedste – der er ingen tvivl om
at kravet til dokumentations- og indrapportering af data - kun bliver
større med tiden.
Vi er i vandrådet ved at undersøge mulighederne for at lave en
rabataftale på LER2 på samme vis som vi gjorde det på vandanalyser.
Siden vi mødtes sidst, er jeg blevet valgt ind i Danske Vandværkers
Regionsbestyrelse og der har jeg fået ansvaret for vandrådene i Region
Midt.
Jeg har taget kontakt til dem alle og har fået tilbagemeldinger fra flere,
det er sjovt at have den mulighed at ”benchmarke” os selv op imod
vores kolleger fra andre kommuner – jeg kan med ro i sjælen sige at vi

ikke gør det dårligt, men det er jo heller ikke det samme som at vi ikke
kan forbedre vores virke.
Hvis nogen har gode ideer til aktiviteter eller andet vi i Vandrådet skal
arbejde med – er I altid velkomne til at ringe eller skrive en mail til mig.
Spørgsmål???

