
VANDRÅD NORDFYN I NORDFYNS KOMMUNE 

 

 

Bestyrelsesmøde 2 – 2018 – torsdag den 18. oktober -  kl. 17.30 

Hos Jørgen Munkegaard, Middelfartvej 88, 5400 Bogense 

 

Deltagere: 

Steen Pedersen (SP), John Barrett (JB), Per Nielsen (PN), Jørgen Munkegaard (JM), Henrik 

Markussen (HUM) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 

Referat blev godkendt. 

2. Bestyrelsens konstituering 

Steen fortsætter som formand, Jørgen som kasser og Per som sekretær.  

3. Opfølgning på vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune 

 Skal Nordfyns Vandråd lave læserbreve hvor der bliver fortalt hvad den nye 

forsyningsplan koster? – Steen lav.er et læserbrev så snart vi kommer ind i den 

8-ugers høringsfrist. 

 Hvad skal Vandrådets rolle være? Vi skal passe på ikke at tage egentlig 

stilling, men oplyse konsekvenserne.  

 Steen sender en mail rundt til formændene for de enkelte vandværker, hvor de 

opfordres til at tage stilling.  

 

4. Gennemgang af regulativ (medsendt bilag fra Skamby vv) 

Per G. Ottosen er kommet med en mail omkring brug af brandhaner, hvor Beredskabs Fyn 

ikke kan dokumentere, hvad der er brugt af vand. Nordfyns Kommune kan ikke hjælpe med 

disse tal. 

Der står p.t. i regulativet.  

7.4 Oplysning om brandvand 

Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra 

brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte 

afprøvninger af brandhaner 

Janna skal have besked om at de skal overholde regulativet.  Steen giver besked.  



 

Hvilke takster tager de forskellige vandværker, der ikke er med i regulativet i dag? Skal der 

laves nyt kommunalt regulativ? Steen sender en mail rundt til formændene.  

Skal regulativet op i Kommunalbestyrelsen. Jørgen spørger Janna.  

5. Fornyelse af prisaftale med Eurofins vedr. vandprøver 

Vi undersøger hvornår vores aftale med Eurofins udløber, og hvis den udløber pr 

31/12-18 vi bør vi tage tilbud ind ved 2 prøvetagningsfirmaer (Eurofins og Agrolab). 

Jørgen sender den nuværende aftale, og PN undersøger med firmaer. 

6. Emner for eventuel temaften i 2018 

Vi laver lidt mere ”kød” på repræsentantskabet. Fåborg / Midtfyn kommune havde 

firmaet  ”Blue Control” ude og fortælle og det var der stor interesse for.  

Der arbejdes efter at holde repræsentantskabsmøde torsdag den 25. april 2019. 

Steen undersøger om Tingstedet er ledigt og Jørgen for det langt på hjemmesiden.   

7. Eventuelt. 

 Intet under evt.  

8. Næste møde. 

Næste møde er den 7. februar 2019 kl. 17.30 ved VandcenterSyd – Vandværksvej 7 – 

5000 Odense C 

 

 

Referent: Per Nielsen 


