Vandrådet i Rebild Kommune
Vandrådet for almene vandværker i Rebild Kommune

Repræsentantskabsmøde d. 17.09.2020
Beretning
Vandrådet i Rebild Kommune tæller, ved indgangen til 2020, 23 medlemmer, lige over halvdelen af de 43 almene
vandværker der er i kommunen.
Vi er blevet et vandværk mindre ved udgangen af 2019. Sønderup er fusioneret med Haverslev.
I aften er der tilmeldt 16 vandværker med i alt 33 personer.
Medlems vandværkerne har i 2019 tilsammen udpumpet 90,7% af de almene vandværkers udpumpede vand. I
2018 var det 88,3%

Almene VV udpumpet i alt
Vandrådets VV udpumpet

2019
2018
m3 1.798.298 1.909.754
m3 1.630.623 1.686.514
%
90,7
88,3

I vandrådets bestyrelse er der 2019 afholdt:
6 bestyrelsesmøder,
1 repræsentantskabsmøde (som det her)
2 møder med forvaltningen
Desuden har vi deltaget i
Møde med Regionsvandrådet (John)
Møder ved etablering af Vandsamarbejdet
2019 blev året hvor Vandrådet skiftede både kasserer og formand. Det foregik ganske udramatisk.
Som flere måske husker så valgte Lynge Terp fra Støvring at stoppe sit virke i Vandrådet ifm.
repræsentantskabsmødet sidste år. Lynge varetog kassererposten fra Vandrådets etablering i 2005.
Knud Randers, som også har været med siden starten i 2015, dog ikke som formand hele perioden, ville gerne af
med denne opgave og vi blev så enige om at konstitueringen skulle se således ud:

Konstitueringen d. 25.04.2019 endte således
Bestyrelsesmedl.:
Knud Randers
Sekretær:
Poul Vinding
Kasserer:
Hans Jørgen Schmidt
Næstformand:
Bent Søgaard
Formand:
John E. Sørensen

Ravnkilde VV
Terndrup VV
Støvring VV
Øster Hornum VV
Aarestrup VV

Der har fra Vandrådets side ikke været de voldsomme udadvendte aktiviteter i 2019 og det skyldes væsentligst at
der fra andre sider er kaldt på vandværkerne.
Her tænkes primært på etableringen af Vandsamarbejdet i Rebild Kommune , i daglige tale VSRK.
Der har været indkaldt til flere møder i den sammenhæng og vi har som Vandråd, til dels, været medarrangør, også
økonomisk.
Mht. 2020 har vi som alle ved været godt og grundig stækket af corona epedimien som har betydet at der stort
set ikke har været mulighed for særlige aktiviteter. Dette møde har vi af denne årsag måtte flytte/ændre ind til
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flere gange.,
Vi har, i 2019, fortrinsvis brugt kræfterne internt, til bl. a..
Opdateret forretningsorden
Opdateret vedtægterne, som vi senere skal se nærmere på.
Etableret hjemmesiden www.vandraad-rebild.dk
Udsendt nyhedsbreve,
Det kan godt undre at interessen for den billige hjemmesideløsning der nu er adgang til, ikke er større.
Vi kan tilbyde etableringen til kr.1400 kr. og driften til kr. 800 årligt.
Der er paragraffer og bestemmelser om at alle vandværker skal have en hjemmeside.
Men kom endelig ud af busken. Vi skal nok hjælpe jer.
Det er altid rart med feedback/reaktioner på såvel nyhedsbreve som hjemmesiden.
Samarbejdet med Kommunen udvikler sig i en rigtig positiv retning. Vi har en god dialog om tingene og som
allerede nævnte mødes vi med mellemrum, når behov opstår.
Det kan dog undre at vi ikke høres/informeres når Vandforsyningsplanen skal fraviges.
Det gør man med en politisk beslutning har vi erfaret.
I januar 2019 havde vi et møde med Kommunen.
Formålet var at få klarlagt hvilke opgaver vi hver især VSRK/VRK skulle arbejde med.
Der verserede nogle uklarheder om hvilke opgaver VSRK skulle varetage og disse rygter, eller hvad man kalder
den slags, pegede i en uklar retning syntes vi.
Det er så, efter den egentlige etablering af VSRK blevet præciseret ganske klart at opgaven her er
grundvandsbeskyttelse, og ikke andet, hvilket også klart fremgår af vedtægterne
Vores opgaver i Vandrådet kan været mangt og meget f. eks.
• At finde gode priser på
o etablering af ledninger i det åbne land
o obligatoriske vandprøver
o regnskab/bogføring
o etablering af hjemmesider
Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde udsendt nyhedsbreve hvor der er orienteret om forskelligt.
Bl. a. har vi været i stand til at skaffe fornuftige priser på grave- og ledningsarbejde i det åbne land.
Det informerede vi forholdsvis detaljeret og overskueligt om i december.
Kommentarer og bemærkninger hertil er til overse.
Hvordan er de oplyste priser?
Er der nogle der sidder med bedre priser, så kom da endelig frem med dem.
Det må være i alles interesse.
Det der med at dele erfaringer er et af formålene, med at være med i et fællesskab som Vandrådet.
Vores hjemmeside gik i luften allersidst på året
Den er pænt besøgt. I gennemsnit 8 – 10 besøg dagligt, siger tællerne.
Feed back/kommentarer er vi også glade for her.
Af Vanrådets 23 medlemmer har de 13 allerede en hjemmeside, som man skal iht. gældende love paragraffer.
Her ser vi 10 vandværker som endnu ikke er med.
Her kan vi tilbyde en enkel løsning til en overkommelig pris.
Etableringsomkostningerne er, som tidligere nævnt, kr. 1400,00 og kr.800,00 p. a.
I skal bestemt ikke være i tvivl, vi er parate til at hjælpe jer så bare kontakt os.
Mht. fælles indkøb af vandprøver så er det et emne vi har planer om at tage op når indeværende, prøveperiode
nærmer sig sin afslutning i 2022.
Vi har anvendt en del kræfter på opdatering/tilpasning af såvel forretningsorden som vedtægter.
Begge dele var udarbejdet i forbindelse Vandrådets etablering i 2005 og trængte til en gennemgang.
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Ikke af nødvendighed men som et element af rettidig omhu.
Vi vil gerne være lidt på forkant.
Som bekendt er det altid bedre at forebygge end at helbrede.
Forretningsorden er her som de fleste andre steder et bestyrelsesanliggende.
Vedtægterne skal vi derimod se nærmere på senere.
Der bliver fra flere sider kigget efter vandværkernes gøren og laden så vi skal ikke tro at vi blot kan stikke
hovedet i busken og regne at vi ikke bliver set.
Der ses fra forskellige sider kritisk på vandsektoren som helhed.
Vores klimaminister bestilte i efteråret en analyse af Vandsektorens effektiviseringspotentiale for perioden
2020 -2030 hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Der er udarbejdet en 34 siders analyse der peger på flere kilder til effektivisering.
Der er beregnet et effektiviseringspotentiale på i alt 3,85 mia i perioden,
Spildevandsselskaberne bidrager med 3,1 og vandværkerne med 0,75 mia.

En tidligere vandcenterdirektør udtaler sig kritisk om de almene/forbrugerejede vandværkers berettigelse.
Han mener ikke, at de små, private vandværker kan leve op til deres opgave og udtaler bl. a.
Ofte ligger ansvaret hos lokale ildsjæle uden faglig kompetence……..
Hans udtalelser står heldigvis ikke uimodsagt.
Flere fremtrædende vandværksfolk, bl. a. direktøren for Danske Vandværker, går skarpt i rette med ham og
udtrykker at den decentrale vandforsyningsstruktur er en styrke.
Især i landområder og provinsbyer er den decentrale forsyningsstruktur den eneste rigtige, fordi det ikke giver
mening at transportere vand over meget lange afstande. Hverken i forhold til drikkevandets kvalitet, eller når vi
taler energi- og klimahensyn.
Andre fremtrædende vandværksfolk går ligeledes i rette med ham.
For nylig har vi så set at avisen Nordjyske i en noget unuanceret artikel har udregnet hvad den samlede pris for
en husstands vandforbrug er.
Der er oplysninger om samtlige 372 almene vandværker i Nordjylland.
Set med mine øjne er det mest iøjnefaldende de vandværker der ikke har indsendt tekstblad. En nabokommune
drejer det m langt over halvdelen af vandværkerne.
Der holdes øje med os………
Som det sikkert er de fleste bekendt, bliver det store emne grundvandsbeskyttelse, som vi alle kommer til at
forholde os til også økonomisk.
Bolden er, i første omgang, kastet op til de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og når der er styr på dem
kan næste skridt meget vel blive indvindingsområderne.
Generelt må vi sige at der bliver mere og mere vi skal forholde os til agere efter, og det går kun en vej.
Frustrerende er det at se på at ikke almene vandværker og store enkeltindvindere undgår radaren og slipper godt
fra det.
Tænker på manglende
• indvindingstilladelser
• vandprøver,
• takstblade,
ting vi som almene vandværker bliver holdt op på og det med rette
Stor enkeltindvinder får lov til at fravige aftagepligten
I skal vide at Vandrådet også gerne hjælper med at:
•
•
•
•
•
•
•

Råd om store og små problemer.
Hente hurtig hjælp hvis der opstår akut behov.
Gå sammen om løsning af udfordringer.
Få ny viden.
Dele dine erfaringer.
Hente inspiration hos vandværkskollegaer.
Indgå i et meningsfyldt netværk for vandværksfolk.
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Kontakt os endelig også gerne med forslag om aktiviteter.
Som bekendt er vi aldrig længere væk end den nærmeste telefon eller computer.
Med de ord vil jeg afslutte min beretning og sige tak for jeres opmærksomhed.
Tak til Vandrådets medlemmer for fremmødet, daglig deltagelse og samarbejde.
Tak til Rebild Kommune for det konstruktive samarbejde.
Sidst men ikke mindst skal der også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.
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