
VANDRÅD NORDFYN I NORDFYNS KOMMUNE 

Bestyrelsesmøde 1 – 2019 – torsdag den 7. februar - kl. 17.30 

Hos Vandcenter Syd, Vandværksvej 7, 5000 Odense C 

Deltagere: 

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

Markussen (HUM) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt med følgende bemærkninger.  

Nedenstående punkt fra sidste møde er ikke på plads, men tages op igen på næste møde. 

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.  

 

Ny prisaftale er lavet med Eurofins. Steen sender ud til medlemmer. Jørgen undersøger 

muligheden for at få den lagt på hjemmesiden.  

Repræsentantskabsmøde bliver torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00 på Tingstedet. 

2. Opfølgning af vandforsyningsplan 

Steen og Jørgen har været til møde ved kommunen den 7. februar 2019. Mødet gik meget på at 

veje stemningen.  

Økonomien er springende punkt. Yder vandværkerne / små vandværker bliver taberne hvis ikke 

der bliver en fælles finansieringsmodel.   



Skovsgårde, Holse-Ore, Mejlskov, Bogense og Guldbjerg- Nr. Sandager har holdt et fælles møde. 

Deres oplæg går på at forbinde ledningsnet og ikke rentvandstank til rentvandstank.  

Der kommet en række høringssvar, som overordnet blev gennemgået. Kommunen har lavet et 

overordnet skema, hvor de efterfølgende vil komme med kommentarer. Dette er ikke på plads 

endnu.  

Steen undersøger ved Danske Vandværker om kommunen kan pålægges os at have nødforsynings 

til nabovandværk, eller om de blot kan bestemme at vi skal kunne nødforsyne i form af f.eks. vand 

med tankvogne eller andet.  

Vi kan opfordre til at man har dialog imellem de forskellige vandværker.  

Man bør overveje, at der bliver åbnet op for at vandbehandling i perioder, indtil et vandværk der 

evt. er ramt af en forurening, finder en permanent løsning.  

 

3. Repræsentskabsmøde 25.04.2019 kl. 18.00. Hvem er på valg? Evt. indlæg fra 

kommune eller andre. 

Repræsentantskabsmøde bliver torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00 på Tingstedet. Steen bestiller 

smørrebrød og sender dagsorden ud med tilmelding senest den 21. april 2019.  

Jørgen sørger for at dato for repræsentantskab lægges på hjemmesiden.  

På valg er: Jørgen Munkegaard (ønsker genvalg) og Per Nielsen (ønsker ikke genvalg). Steen tager 

kontakt til Gamby / Hindevad om de kan stille med en til bestyrelsen.   

Kommunen inviteres med indlæg. Steen tager kontakt til Janna, og hører om de kan udfylde tiden 

efter repræsentantskabsmødet 

Jens Larsen fra Danske Vandværker region Fyn bliver inviteret, og hvis der er tid, foreslås om han 

kan, eller en anden kan, fortælle om LER.  

 

4. Regnskab 2018 og budget 2020 

Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt.  

5. Emner for eventuelle temaaftener i 2019/2020 
Fåborg / Midtfyn kommune havde firmaet ”Blue Control” ude og fortælle og det var der stor 

interesse herfor.  

Yderligere om vandforsyningsplanen. Andre forslag kunne være blødgøring, lækagesøgning, 

vandværksstyring.  

6. Eventuelt. 

Intet under evt.  



7. Næste møde. 

Næste møde er torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00 på Tingstedet. 

Referent: Per Nielsen 


