Vandråd Nordfyn
Bestyrelsens beretning
v. repræsentantskabsmøde d. 25/4. 2019
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 2 bestyrelsesmøder, samt deltaget i de af Nordfyns Kommune
afholdte møder vedr. Vandforsyningsplan.
Bestyrelsen fravalgte at arrangere temaaften idet Nordfyns Kommune afholdt møde både i maj og i oktober
omkring vandforsyningsplan.
Idet der i bestyrelsen var delte meninger om oplægget til vandforsyningsplan valgte vi at forholde os
passive, men prøvede at informere hvor det var muligt, om de konsekvenser vandforsyningsplanen havde i
forhold til prisen på vand hos forbrugerne.
Efter høringsfristen var overstået for vandforsyningsplanen blev bestyrelsen inviteret til et møde med
Nordfyns Kommune for at gennemgå de indkomne høringssvar. Det var hovedsageligt vandværker der
havde kommenteret vandforsyningsplaner; primært omkring forsyningssikkerhed.
Vandforsyningsplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen med den tilføjelse at hvis vandforsyningen
kunne sikres på anden måde end ved ringforbindelse mellem vandværker kunne dette tillades.
Bestyrelsen har indgået en ny aftale med Eurofins omkring prisen på vandprøver, der er gældende for 2 år
med mulighed for at forlænge med et år ekstra hvis dette ønskes.
Der har været lidt debat omkring takstblad og udformningen af dette. Enkelte vandværker har ikke fået
godkendt de gebyrer der var nævnt i takstbladet. Bestyrelsen prøver at samle information for at se på
muligheden for at lave et standard- takstblad eller få ændret i regulativet.
Et enkelt vandværk kunne ikke få oplyst fra beredskabet hvor meget vand der var brugt til brandslukning.
Det oplyses fra kommunen at der altid kan gives et skøn over forbrugt vand og at det i dette tilfælde var
tale om en procedurefejl.
Bestyrelsen planlægger i samarbejde med Nordfyns Kommune en temaaften mandag d. 30. august, 2019,
hvor temaet er et øget samarbejde vandværkerne imellem, så den nye vandforsyningsplan kan blive en
realitet. De vandværker der ikke er medlem af Vandråd Nordfyn bliver også inviteret.
Tak til Nordfyns Kommune for lån af lokaler til repræsentantskabsmødet.
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