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Vandrådet i Rebild Kommune 
 Vandrådet for almene vandværker i Rebild Kommune 

 

Repræsentantskabsmøde d. 05.04.2022 

 

Beretning 
 

 

Vandrådet i Rebild Kommune tæller, ved indgangen til 2022, 25 medlemmer.  

Der er nu 41 almene vandværker i kommunen. 

 

I aften er der tilmeldt 15 vandværker med i alt 29 personer. (2021 16/33) 

 

Medlems vandværkerne har i 2021 tilsammen oppumpet 91,7% af de almene vandværkers oppumpede vand.  

Andelen er lidt større end 2020 

 

    2021 2020 2019 2018 

Almene VV oppumpet i alt m3 1.894.317 1.912.927 1.798.298 1.909.754 

Vandrådets VV oppumpet 
m3 1.736.163 1.734.138 1.630.623 1.686.514 

% 91,7 90,7 90,7 88,3 

 

 

..og der er stor spredning i mængderne for de enkelte vandværker.  

Fra knap 700 til godt 450.000 m3 

 

I vandrådets bestyrelse er der 2021 afholdt: 

  

6 bestyrelsesmøder,  

1 repræsentantskabsmøde (som det her) 

2 møder med forvaltningen sammen med VSRK 

 

Desuden har vi deltaget i 

Møde i Koordinationsforum 

  

Konstitueringen i 2021 endte således: 

Bestyrelsesmedl.:  Bent Søgaard   Øster Hornum VV 

Sekretær:  Poul Vinding   Terndrup VV 
Kasserer:  Hans Jørgen Schmidt  Støvring VV 
Næstformand:  Mads V. Sørensen Haverslev VV 

Formand:  John E. Sørensen  Aarestrup VV 
 

2021 blev igen et år hvor vi måtte agere efter corona restriktionerne om end der dog kunne ses en vis opblødning. 

Vi måtte også i 2021 coronaflytte vores repræsentantskabsmøde og så var det endda med visse formaninger 
hængende over hovedet at vi gennemførte mødet d. 01.06.  
Der kom nogle bemærkninger i løbet af dagen som beklageligvis holdt enkelte hjemme, mødet blev gennemført 
med pæn tilslutning, trods alt.  
Vi havde besøg at formanden for danske Vand Vandværker Region Nord Jan Andersen som bidrog med  
et aktuelt, interessant og bredt favnende indlæg om foreningen Dansk Vandværker især om Region Nord 
 

På dette møde kom der forslag om at afvikle Vandrådets ordinære repræsentantskabsmøde sammen med 

Vandsamarbejdets ordinære generalforsamling, da det jo langt hen ad vejen er de samme vandværker der har 

adgang. 

 

Vi har set nærmere på forslaget og må konstatere at for indeværende er det ikke muligt pga. vedtægterne i såvel 

Vandråd som Vandsamarbejde. 

Her i Vandrådet siger vedtægterne, som bekendt, at det ordinære repræsentantskabsmøde skal afvikles i april og 

Vandsamarbejdets siger maj.  
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Det forsøger vi at råde bod på ved at fremsætte forslaget om at vores vedtægter tilpasses så vi siger april eller 

maj.  

Det håber vi fra bestyrelsen at I er med på når vi senere skal tage stilling til forslaget. 

 

Det var også her vi fik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer/-opdateringer, fra 2020, endeligt vedtaget.   

 

VSRK har som bekendt indkaldt til generalforsamling d. 17. maj. 

 

I efteråret 2021 besøgte vi Aars Vand hvor vi fik et godt indblik i dels et af deres vandværker dels hvordan de har 

grebet samarbejdet vandværkerne indbyrdes an. 

Et arrangement som blev til, takket være de opfordringer vi fik fra jer medlemmer ifm. den telefonrunde vi tog først 

på året. 

I det hele taget et rigtig godt arrangement har også deltagerne givet udtryk for. 

Et arrangement der måske kommer en opfølgning på i løbet af efteråret. 

 

Vi har haft to møder med Kommunen sammen med Vandsamarbejdet,  

Møder hvor vi har haft mulighed for at give vores besyv med vedr. BNBO, tillæg til vandforsyningsplanen og 

kategorisering af vandværkerne.  

Noget som i sikkert hver især på forskellig vis allerede har set oplæg på.  

Desuden havde vi også mulighed for at komme med input til vandværksmødet som kommunen indbød til i 

september. 

I de store hele må det siges at vi, som Vandråd, har et godt og konstruktivt samarbejde med Kommunen.  

Ikke at vi altid er enige, men i et konstruktivt samarbejde er der også plads til uenigheder.  

Det der er vigtigt, er at kommunikationen foregår på en, gensidig, ordentlig og respektabel måde  

 

Mht. BNBO er vi, efter vor opfattelse, godt rustet i Rebild Kommune idet vi har etableret vandsamarbejdet hvor en 

pæn del af de almene vandværker er tilmeldt mens andre, foreløbig vælger at gå andre vej. 

Vi kan måske, senere i aften, få en kort information om status på BNBO – arbejdet og lidt info om hvad og hvordan 

for de vandværker der vælger at gå selv kan forholde sig.  

Hvem ved 

 

Ellers har der udadtil være lidt stille fra Kommunal side i det forgangne år.  

Det er i hvert fald sådan vi oplever det, men det er dog ikke vores opfattelse at der ikke foregår noget bag 

kulisserne.  

Der er, som vi sikkert alle er bekendt med, udarbejdet et omfattende tillæg til den gældende vandforsyningsplan.  

Et tillæg som netop har været i høring og som sandsynligvis skal gennem det kommunale politiske system her i 

løbet af april måned hvorefter der kan sættes gang i de foreslåede grupper af vandværker. 

Vi ved også at alle almene vandværker, i løbet af i år, får et tilsynsbesøg af Kommunen, så der er vist ingen tvivl 

om at de har rigeligt at se til. 

 

2021 blev også året hvor Vandrådet måtte igennem møllen med registrering i det Centrale Virksomheds Register 

(CVR) med udstedelse af Nem ID osv.  

Det er en øvelse der er sjovest når den er gennemført. 

Det er et krav bl. a. når vi skal benytte en bank.  

Det er ikke tilstrækkeligt at betale de gebyrer, honorarer og negative renter som forlanges. 

 

Vores hjemmeside, www.vandraad-rebild.dk som gik i luften sidst på året 2019 bliver pænt besøgt.  

Der har de seneste 12 måneder været ca. 4100 besøg eller et gennemsnit på lidt over 11 dagligt, så der er da 

nogen der kigger indenfor.  

Siden er etableret således at det er simpelt at oprette en ”underside”, for dem der endnu ikke har nogen 

hjemmeside. 

Det giver mig igen i år anledning til at bemærke at, så vidt vi kan se, er 12 af Vandrådets 25 medlemmer uden 

hjemmeside.  

Der er faktisk et lovkrav om det. 

I kan komme med på denne vogn for kr.1.400,00 i etablering (engangsbeløb) og kr. 800,00 p. a. 

…..og vi er gerne behjælpelige med det praktiske. 

 

I 2021 og starten af indeværende år er de sidste overflødige brandhaner nedlagt, næsten.  

Der er enkelte der skal revurderes i løbet af foråret.  

Der kom, efter sigende, en barselsorlov i vejen, så et konkret svar er det ikke lykkedes at få. 

Forhåbentlig er der lokalt tilfredshed med det der er sket.  

Det var en af de positive ting der kom ud af coronaepidemien.  

http://www.vandraad-rebild.dk/
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Processen er i høj grad finansieret af en af regeringens pakker til beskæftigelsesfremmende formål. 

 

Hvis vi skal se på væsentlige opgaver for almene vandværker, vil det være nævnte BNBO og LER 2, eller AUTO-

LER som der også benævnes. 

 

LER 2 skal, som de fleste allerede ved, gå i luften midt på året 2023  

Det er en opgave det enkelte vandværk selv skal tage sig af.  

Det er på høje tid at komme i gang især hvis man endnu ikke har kortlagt ledningsnettet digitalt.  

Der er stor travlhed hos de virksomheder som har speciale i den slags.  

Det kunne vi konstatere på vandværksmessen i fredags d. 01.04. 

Der er nærmere oplysninger www.ler2.dk 

Har i behov for hjælp til at komme i gang er vi, i Vandrådets bestyrelse, gerne behjælpelige. 

 

Og det gælder i mange andre sammenhænge.  

Vandrådet er her for medlemmerne  

 

Vores opgaver i Vandrådet kan være mangt og meget f.eks. 

 

At finde gode priser på f. eks. 

• etablering af ledninger i det åbne land 

• obligatoriske vandprøver 

• regnskab/bogføring 

• etablering af hjemmesider 

 

Mht. fælles indkøb af vandprøver så vil det være oplagt at bestyrelsen tager hånd om at finde nogle gode priser 

på dem, i løbet af efteråret mhp. på prøveperioden der starter 01. januar 2023 

 

Det er åbenbar for enhver der har med vandforsyning at gøre at der bliver mere og mere vi, som almene 

vandværker, skal forholde os til og agere efter, og det går kun en vej. 

 

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. 
 

Kontakt os endelig også gerne med forslag om aktiviteter.  

Som bekendt er vi aldrig længere væk end den nærmeste telefon eller computer. 

 

Vi synes selv, i bestyrelsen, at vi fremkommer med relevante tilbud til gavn for medlemmerne men responsen 

synes vi det kniber gevaldigt med.  

Der kommer meget sjældent tilbagemeldinger.  

Hvorfor, spørger vi os selv 

 

Det kan skyldes at man finder tiltagene uinteressante.  

Så er det at dialogen er vigtig.  

 

Generelt så vil vi gerne høre fra jer medlemmer.  

 

• Hvad forventer i af medlemskabet.  

• Hvad har i af ønsker til arrangementer. 

• Hvad vil vi med Vandrådet 

 

Kom frit frem også mellem møder og arrangementer osv. 

Vi hare brug for jeres input.  

Det er i høj grad den der skal være med til at gøre os bedre, arrangere og ramme de ting der interesser 

medlemmerne 

Dialogen er særdeles vigtig, for det er den vej vi skal.  

http://www.ler2.dk/
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Uden den udvikler vi os ikke.  

Som alle ved så er er manglende udvikling eller stilstand det samme som tilbagegang. 

 

I fællesskab, udvikles vi og bliver bedre og det giver respekt indbyrdes og i verden omkring os. 

 

Med de ord vil jeg afslutte min beretning og sige tak for jeres opmærksomhed  

 

• Tak til Vandrådets medlemmer for fremmødet  

• Tak for det samarbejdet med VSRK  

• Tak til Rebild Kommune for konstruktivt samarbejde.  

• Tak til Danske Vandværker for råd og vejledning og for at du, Morten, vil bruge en aften sammen med os. 

• Sidst men ikke mindst skal der også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb 

 

 


