Vandråd Nordfyn
Repræsentantskabsmøde 2022, torsdag d. 21. april, kl. 18.00
Frivilligcenter, Poppelvej 4, 5400 Bogense
Referat
1. Der deltog 20 personer, hvor 13 vandværker var repræsenteret.
2. Jørgen Munkegaard blev valgt som dirigent. Der blev ikke valgt nogen stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen for Vandråd Nordfyn har, siden sidste repræsentantskabsmøde i august, afholdt 2
bestyrelsesmøder.
På det første møde blev der drøftet vandprøver; og med hvilket firma vandrådet skulle lave en aftale for de
kommende år. Der blev indhentet tilbud fra Eurofins og Agrolab. For at få en sammenlignelig pris valgte vi 2
store prøver fra 2 vandværker, hvor vi fjernede priserne.
Der var ikke den store forskel mellem firmaerne så bestyrelsen valgte at fortsætte med Eurofins.
Vedr. LER 2.0, så mener bestyrelsen ikke at det vil være muligt at indhente et tilbud der er gældende for de
vandværker der er medlem af vandrådet. I forvejen har vandværkerne deres kortmateriale liggende ved
forskellige udbydere; og der vil være forskellige krav til de ydelser vandværkerne har brug for.
Vi har tidlige drøftet problematikken omkring brandhaner. Desværre er der ikke afsat midler på
kommunens budget til sløjfning af brandhaner. Omkring gennemskylning af brandhaner, så er dette
kommunens eller beredskabets opgave, men den bliver desværre udført. Jeg har fra et vandværk i en
anden kommune hørt at de enkelte vandværker kunne lave en aftale med kommunen om at vandværket
skulle stå for opgaven med gennemskylning, selvfølgelig mod betaling. Dette er måske en mulighed også i
Nordfyns Kommune.
Vedr. BnBo, så har bestyrelsen valgt ikke at deltage aktivt. Dog vil det være sådan at hvis der fremkommer
information, der er til gavn for flere vandværker, så vil bestyrelsen sætte denne information på
hjemmesiden.
4.
5.
6.
7.

Regnskabet for 2021 blev godkendt
Budget for 2023 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om et kontingent frit år, 2023, blev vedtaget.
Ingen indkomne forslag
Valg til bestyrelsen. På valg var Steen Pedersen, Hans Thekilde Nielsen og Henrik Urd Markussen.
De blev alle genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen. Den nuværende fortsætter et år mere.
8. Revisor blev genvalgt og revisorsuppleant blev genvalgt.
9. Eventuelt: En ændring af det nuværende kontingent er muligvis på vej. Der stilles forslag herom ved
næste repræsentantskabsmøde.
Omkring erstatninger ved BnBo arealer så er det flere steder hvor størrelsen på erstatningen ligger
på 60 % af jordværdien.
Vandværksbestyrelser i Nordfyns Kommune samt de personer i kommunen, der arbejder med
vandværker, er alle inviteret til et virksomhedsbesøg ved Kemic i Give d. 31/5. 2022. Steen fra
vandrådet laver en samlet tilmelding.
Referat ved Steen Pedersen

