
VANDRÅD NORDFYN I NORDFYNS KOMMUNE 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 1 – 2018 – mandag den 05. februar -  kl. 17.30 

Hos Steen Pedersen, Gl. Hedevej 11, 5450 Otterup  

 

Deltagere: 

Steen Pedersen (SP), Jens Nielsen (JN), Per Nielsen (PN), Jørgen Munkegaard (JM), Henrik 

Markussen (HUM) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 

Mødereferat nr. 3 – 04. september 2017- OK ingen bemærkninger. 

SP tager kontakt til de 3 vandværker der ikke er med i dag. Forhør om det evt. er prisen der er 

udslagsgivende.  

2. Opfølgning på temaften, nyt fra vandværkerne. 

Fin temaaften. JM vil forsøge at linke til Danske Vandværkers hjemmeside mht. de fremviste slide.  

3. Repræsentantskabsmøde. Dato og tidspunkt. Hvem er på valg? Evt. indlæg fra kommune eller andre. 

SP undersøger om vi kan få Tingstedet den 12. april kl. 18.00. SP bestiller smørrebrød i Super 

Brugsen. SP sender indkaldelse ud så snart dato er på plads minimum 3 uger før. JM sørger for at 

indkaldelse bliver lagt på hjemmesiden.  

På valg er:  

Henrik Markussen (ønsker genvalg) 

Steen Pedersen (ønsker genvalg) 

Jens Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Suppleant (erstatning for Steen Pedersen) 

SP spørger om Ole Balsby vil indtræde i bestyrelsen. Hvis han vil det, skal der findes 2 suppleanter 

- alternativt 1 suppleant og 1 nye bestyrelsesmedlem.  

 

Forslag til vedtægtsændring: Sidste år blev der luftet at posten til bestyrelsen går på skift imellem 

vandværkerne således at hvis ikke der kan findes en kandidat, så kan det enkelte vandværk blive 



pålagt at skulle finde en.  Denne vedtægt sættes til afstemning. HUM kommer med forslag til 

vedtægtsændring.  Dette sættes ind som punkt 6 i vedtægterne. 

Samtidig ændres det at vi fremadrettet kun skal bruge en suppleant, som sidder for en 2-årig 

periode.  

SP spørger Janne om hun eller en anden fra kommunen vil fremlægge lidt omkring nyt fra 

kommunen.  

Evt. indlæg om fremtidige kildepladser. Evt. ny bekendtgørelse til prøvetagning.  

4. Regnskab 2017 og budget 2019 

Regnskab og budget er godkendt og underskrevet.  

5. Skal Vandrådet prøve at få lavet en aftale med et laboratorium om pris for andre prøver udover den 

allerede indgåede aftale. 

SP undersøger om ikke der kan laves en pakke hvor de nye pesticider er indeholdt, og forhør om alle 

vandværker har fået 20% på prøver der er udover pakkerne.  

Nuværende aftale udløber ved udgangen af 2018, så denne skal genforhandles i år.  

6.   Emner for eventuelle temaaftener i 2018. 

Det nævnes på repræsentantskabsmødet om der er nogen der har nogen forslag. Fremføres under 

eventuelt.  

7.   Eventuelt 

8. Næste møde 

Vedtages med den nye bestyrelse umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.  

 

 

Referent: Per Nielsen 


