Vandrådet i Vordingborg kommune
Referat fra repræsentantskabsmØde tirsdag den 15. marts 2O22

Sted:

Viemose Egnshus, Viemose Gade 7, 4TTL Kalvehave

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent

3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til
Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer / bilagskontrollanter og 1 (revisor) suppleant
9. Eventuelt
Ad

1)

Ad

2)

godkendelse

Formanden bød velkommen og foreslog undertegnede som referent, hvilket blev
vedtaget. Formanden konstaterede, at der var fremmødt repræsentanter for i.6
vandværker. Der er 36 tilmeldte vandværker iVandrådet.
Der blev valgt Preben Hansen Fanefjord Vandværk og Poul Erik Rønje Køng Vandværk
som stemmetællere.
Jan Østerskov, Råbylille Vandværk blev af bestyrelsen foreslået som dirigent, hvilket

blev enstemmigt vedtaget.
for valget og gennemgik mødets dagsorden samt konstaterede, at
repræsentskabsmødet var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig ift. vedtægter.

Jan takkede

Ad

'

3)

Formanden gennemgik hovedpunkterne i den udsendte beretning, og ytrede håb om
at 202t var den endelige afvikling af Corona.
På sidste repræsentantskabsmøde i septemb er 202L, blev vedtaget
vedtægtsændringer, så bestyrelsen fremadrettet er på 5 personer med 1
suppleant.
- I december 2021- blev der afholdt mØde om nye skabeloner til beredskabsplanen
og beredskabsguide, samt fremlæggelse af forslag til en ny udgave af et
fællesregulativ.
Den nyeste beredskabsplan er en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, evt.
npglepersoner til at håndtere kritiske situationer. Alle opfordres til på
vandværkerne at diskutere og give egen beredskabsplan et servicecheck.
Fællesregulativet er en slags "bibel" der gerne skulle kunne give svar på alle
tænkelige situationer. Efter fremlæggelsen til mødet decZOZL er mange .
vandværker kommet med bemærkninger, hvilket er rigtig godt.
Det nye regulativ vil i samarbejde med Vordingborg Kommune blive lanceret 1.
iuli 2022. Flere kommentarer fra vandværker skulle gerne være Vandrådet i
hænde inden Påske. Derefter vil Vandrådet sende det nye regulativ til
Vordingborg Kommune. Regulativet har altid været et tilbud - og vil være det
fremover.

r

-

-

-

-

Det enkelte vandværk kan udarbejde sit eget - det skal så blot godkendes separat
af kommunen. Vandrådet ser frem til et nyt regulativ, der kan bruges af alle
rådets medlemmer.
Vandværksnavnene på forsiden fjernes.
Vandrådet har i2O2l. brugt meget tid og energi på BNBO. Der er og skal laves
mange aftaler - de er og vil være meget forskellige. Der er stadig mange
uafklarede spØrgsmål; den 20.4. om aftenen isorø, vil der være møde om BNBO.
Det er for vandværkernes bestyrelser.
Danske vandværker og lodsejernes organisation VKST vil være repræsenteret, og
kan svare på spØrgsmå1.
Det anbefales - hvis ikke allerede tilmeldt - at tilmelde sig Danske vandværkers
DV's nyhedsbrev.
Der holdes løbende kontakt med Grundvandssamarbejdet. Alle anbefales at
tilmelde sig dette meget vigtige arbejde. Der betales et årligt kontingent med
mange fordele - udover det gives der et årligt tilskud fra Vordingborg Kommune.
Der er samarbejde med Guldborgsund Vandråd. Der vil ligesom forrige år (før
Corona) blive arrangeret temadag d 24.9.22. Det vil være fra ca. 8-13, og vil
omhandle udstillinger o a - en slags miniudgave af de store udstillinger. Det vil
tilive isakskøbing i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Vandråd, nærmere
oplysninger følger til august. Bestyrelser i vandværker deltager gratis! Der
modtages gerne forslag til indholdet på dagen.
Der holdes nu statusmøder med Vandgruppen iVordingborg Kommune. Det er
for Vandrådet essentielt at deltage her, for at få informationer og måske få en
chance for at påvirke relevante beslutningstagere.
Det er glædeligt, at der fra regeringens side er fokus på grundvandssikkerhed.
Der er dog ikke altid enighed om midlerne - Prioriteringen af indsatserne kan
give specielt små vandværker store udfordringer. Det er fortidens henkastede
affald der nu giver en del punktforureninger - henkastet efter dengang gældende
regler.
Formanden udtrykte til slut håb, om at alle parter ved fælles indsats kan sikre
vores a lervigtigste fødeva re : Rent d rikkeva nd.
I

Der blev fra salen spurgt til, om der kunne gøres mere for, at alle vandværker
kom med iVandrådet. Dette kunne være hensigtsmæssigt i relation til det
planlagte møde d.20. 4.
Fanefjord vandværk efterlyste svar på mails til Vandråd. De bemærkede, at det
skal præciseres, at bestyrelsen skalgodkende et regulativ.
Formanden ville undersøge manglende mail_svar og beklagede det skete. Han
ville endvidere tage den gode ide med at få flere vandværker med iVandrådet.
Der var fra salen ros til Vandrådet for arbejdet med beredskabsplaner.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad

4)

Kassereren Bjarne Jensen, fremlagde regnskabet. Der er penge på kontoen til
fremtidige tiltag. Det har pga. Corona ligget stille de sidste par år.
Der blev fra salen spurgt til kontingenter og honorarer. Honorarer for 2021 er nu
skattepligtige. Derudover er der indkøbt en pc til kassereren.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Ad s)

Budget og kontingent blev gennemgået af kassereren.
Kontingentet blev foreslået til det samme for næste år.

Budgettet blev godkendt enstemmigt
kontingent.
Ad 6)

Punktet udgår

Ad 7)

-

-

- derved

også en godkendelse af uændret

ingen indkomne forslag.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemme

r for 2 år:

Ole Sørensen, Skibinge Vandværk

BjarneJensen, Allerslev-Ammendrup Vandværk
Flemming Bo Honsen, Hestehave Vandværk
Alle villige tilgenvalg. De blev med applaus valgt uden modkandidater.

Ad 8)

På valg er de 2 revisorer

/

bilagskontrollanter for 1 år

- Leif Nygaord, Kostræde Ny Vandværk (reviso)
- Michael Petersen, Mern Vandværk (revisor)
Begge blev med applaus genvalgt.

l

Samt valg af suppleant, på valg er
- UIfe Jørgensen, Borre Vandværk (revisorsuppleant)
Blev med applaus genvalgt.

Ad s)

Under eventuelt blev der fra salen givet udtryk for, at der skal arbejdes med, at
alle vandværker er med i vandrådet - og der blev takket for rådets arbejde.
Der blev bemærket om flere kunne komme med igrundvandssamarbejdet. Hvis
man er medlem kan man få tilskud.
Formanden bemærkede, at der er 38 vandværker iVordingborg Kommune.
Mødet blev afsluttet med applaus til dirigenten, og formanden takkede for et
godt møde med god ro og orden.
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