
Vandråd Nordfyn 

Bestyrelsens beretning; maj 2017 til april 2018 

-Efter repræsentantskabsmødet 2017 forlod formand Susanne Mann Skou bestyrelsen idet det vandværk, 

hun repræsenterede, overgik til Vandcenter Syd og hun derfor ikke længere kunne være 

bestyrelsesmedlem. 

Som suppleant blev Steen Pedersen indkaldt og ved den efterfølgende konstituering blev han valgt som 

formand for Vandråd Nordfyn. 

-Bestyrelsen har i det i den forgangne periode afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor emnerne har været 

bestyrelsens arbejde, planlægning af temaaften samt planlægning af repræsentantskabsmøde 2018.  

-Temaaften afholdt 30. november 2017 omhandlede EU’s persondataforordning, der træder i kraft maj 

2018. Niels Gran fra Danske Vandværker fortalte om de ting der skal være i orden for de enkelte 

vandværker samt viste de skabeloner der kunne bruges for at lette implementeringen. 

Desuden var der et indlæg om sms- varsling af forbrugere ved vandværker. 

-Der har været flere boringer der har vist forhøjet indhold af giftstoffer og nedbrydningsprodukter fra 

giftstoffer. Enkelte steder har man måtte lukke boringer- andre steder kan man blande vand fra boringer så 

man kommer under grænseværdien.  

For at sikre forsyningssikkerheder kan det på sigt blive nødvendig at sammenlægge vandværker og / eller 

have vand fra centrale kildepladser hvor vandet kvalitet bliver sikret mod giftstoffer.  

-Den aftale der er mellem Vandråd Nordfyn og Eurofins omkring prisen på vandprøver udløber med 

udgangen af dette år. Bestyrelsen vil arbejde for at der bliver indgået en ny aftale så prisen på prøverne 

bliver så lav som muligt. 

-I foreningen Danske Vandværker har der været uenighed om drift og om den politiske kurs for foreningen. 

Dette endte op i af direktøren blev afskediget samt at formand og næstformand forlod bestyrelsen. Der er 

indtrådt en ny bestyrelse samt lavet jobopslag om stillingen som ny direktør. 

-Som temaaften er der forslag om følgende: Nødforsyninger, Blødgøring, Lækagesøgning, Digital 

kortlægning og Blue Control (intelligent styring af flow). 

-Tak til Nordfyns Kommune for lån af lokale til afholdelse af dette repræsentantskabsmøde. 

Formand Steen Pedersen 

 

 


