Bestyrelsens beretning .
Året 2013 var et ret godt år for vandrådet i Middelfart Kommune - vi fik
styr på nogle samarbejdsproblemer og andre væsentlige ting og det har
gjort vores arbejde lidt lettere.
M0devirksomheden har været en anelse over det normale med.
Bestyrelsesmøde 6/2
Stormøde med kommunen 7/3
Generalforsamling 19/3
Bestyrelsesmøde 1/5
Bestyrelsesmøde 21/08
Stormøde med kommunen 25/11
Bestyrelsesmøde 11/12
Det kan godt være at vi skal til at vænne os til at have 2 stormøder om
året det ser jo ikke ud til at myndighedernes indblanding ta ger af.
Vi kan lige så godt se det i øjnene det bliver mere om mere
omfattende at drive en privatejet vandforsyning.
Lad mig i flæng nævne Kvalitetssikring, BNBO, indsatsplanlægning,
indvindingstilladelse
Kvalitetssikringsbekendtg0relsen nr. 132 skaber fortsat en vis uro i
blandt vandfolket!
Vi tænker her pa udpegning af en driftsansvarlig, uddannelse af
samme, oprettelse af ledelsessystem for vandværker over 17.000 m3
årlig omsætning.
Alle 3 områder skaber hver for sig og også samlet bekymringer rundt
om i mange bestyrelser.
I 2013 blev der brugt meget tid pa at fa styr på hvordan disse ting
kunne bearbejdes på pragmatisk måder.
Kursusvirksomheden fik første prioritet af gode grunde idet kapaciteten
til at uddanne mere end 2000 driftsansvarlige.
Udpegning af en driftsansvarlig ses som sådan ikke et stor problem i og
med at de aftenkurser der tilbydes af Region Fyn anses - så vidt vi ved
af alle kommuner på Fyn.
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Det er jo i bund og grund kommunerne der skal anerkende niveauet
for uddannelse set i forhold til bekendtgørelse 13 2.
Hvis nogen i kommunen ikke mener at det er tilstrækkeligt så bed
dem om at fremsende en skriftlig meddelelse om hvor det IKKE er
dækkende i forhold til 132 m.h.t. kurser i håndbog 4, 5 og 6
Så tager vi den derfra - vi det er regionens bestyrelse.
I Region Fyn er det under 35°/o af vandværkerne, der hidtil har syntes
det var ulejligheden værd at efteruddanne sig som bestyrelsesmedlem.
Det gælder også for Middelfart Kommune - det kan ikke være prisen der er
afskrækkende 480,- kr. + moms!
Det kan hellere ikke være fordi der ikke er et behov for det - det er
der stol på det!
Så kan I jo selv prøve at tænke over hvad det så er der afholder jer
fra at deltage i kurser.
Jeg vil gerne understrege at det selvstudie kursus som FVD udb0d
allerede i 2013 vil være en super mulighed for at få den
driftsansvarlige opdateret endnu mere - dette kursus bygger på at
han har gennemgået de førnævnte kurser i håndbog 4, s og 6.
Pa stormødet i Ejby i november pegede jeg i et indlæg på at det kunne
være en god ide hvis man på godt naboskab var fælles om en
driftsansvarlig og bestyrelserne ville være opdateret efter deltagelse i
aftenkurser.
Det vil være en måde at styrke dels sammenholdet og samarbejdet
mellem nabovandværker men så sandelig også en kva litetssikring, hvis
en driftsansvarlig blider syg, skal på ferie o.s.v ..
Vi lovede pa stormødet i november at afholde et fællesmøde, en temadag
om I vil på området med om specielt 2 ting - nemlig BNBO og
ledelsessystemer.
Vi lovede også at det møde afholdes i 1. kvartal af 2014 - det når vi
ikke!
Sidstnævnte - altså ledelsessystemer - er jo en underlig størrelse idet
der ikke er nogen klar definition på hvordan et ledelsessystem skal
opbygges endsige krav om funktionaliteten.
Det gør det jo ikke just nemt at finde ud af hvorda n man skal bygge
sit ledelsessystem op.
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Hvad det som minimum skal omfatte er beskrevet i bekendtgørelsen så det er ikke så svært.
Det ser ud som om de systemer der udbydes alle har det tilfældes at
de vil en helt masse sofistikerede ting som er nice to have men ikke er
et need to have.
- - på dansk rart at have men ikke nødvendigvis behøver at have!
BNBO er en anden ting der - næsten bør kaldes sprængfarlig her er en
mængde brave mennesker i kommunen og i dyrt betalte
konsulentfirmaer i øjeblikket i fuld sving med at finde ud af hvor man
rundt om de tusinder af boringer der findes i DK skal oprette et BNBO.
Begrebet og begrundelserne for at oprette BNBO'er vil vi meget gerne
have belyst meget mere indgående så der vil vi foreslå at der
indhentes ekspertbistand fra Naturstyrelsen og at vi i samarbejde med
kommunen kan fa defineret rollerne i etableringen af BNBO'er - det er
nemlig i vid udstrækning vandværkerne og dermed forbrugerne der
kommer til at betale.
Det er vores opfattelse at de 2 nævnte ting - altså ledelsessystemer og
BNBO ikke kan holdes pa samme møde - det er alt for omfattende.
Så på et bestyrelsesmøde den 17. marts - i forgårs - besluttede vi at
kontakte de relevante personer og se om det kan lade sig gøre at
afholde 2 møder indenfor de næste 4- 5 måneder.
På disse møder skal der være god tid til at fa afklaret alle spørgsmål
der trænger sig på.
Vi forventer deltagelse af kommunale medarbejdere pa BNBO mødet så
også indsatsplanlægningen som jo hænger sammen med BNBO kan
drøftes, og indvindingstilladelserne bør også drøftes.
De "nye vandråd" i forbindelse med beskyttelse af vandløb kan blive
vendt og debatteret - det har ikke noget med FVD's vandråd at gøre det er noget Naturstyrelsen har fundet på og navngivet på trods af at
FVD har søgt beskyttelse af navnet vandråd for ar tilbage.
Jeg kan nævne at jeg er indbudt til et forberedende møde om oprettelse
af et vandråd for hovedvandopland "Det Sydfynske Øhav"
Deltagere:
Bæredygtigt La ndbrug
Centrovice
Danmarks Naturfredningsforening Langeland
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Danmarks Naturfredningsforening Svendborg
Danmarks Naturfredningsforening 1Er0
Danmarks Sportsfiskerforening
DANVA
Dansk Ornitologisk
Forening Dansk
Skovforening
Danske Kloakmestre
Faaborg-Midtfyns Vandløbslaug
FVD
Friluftsrådet
Fyns Familielandbrug
Gråsten NOR
Langelands Vandl0bslaug
Patriotisk Selskab
Svendborg Vandløbslaug
Ærø Pumpelaug
Ærø Sportsfiskerforening
Økologiske Ærø
Formalet er:
Vandrådet skal bistå kommunerne med udarbejdelse af forslag til
indsatsprogram i forbindelse med gennemførelsen af næste generation
vandplaner på vandløbsområdet
Den lader vi lige stå et øjeblik!
Det er ikke sikkert at det blive umuligt at arbejde med sedan et forum
- men det bliver helt sikkert svært!
Men det beskriver meget godt de omfattende ting der sættes i værk fra
myndighederne i disse år.
Vi gør det samme her i området - det kommer vistnok til at hedde jeg mener at kunne huske det som hovedvandsopland Lillebælt.
2013 var et år med meget baggrundsarbejde - nogen ville maske kalde
det baggrundsstøj men under alle omstændigheder et år med mange
udfordringer og opgave som vi selv synes er blevet tacklet ret godt.
Udestående er stadig det fælles takstblad og normal regulativet hvornår det kommer på banen vides ikke.
Men vi satser pa at det er fremme inden stormødet med kommunen i
november - så har vi jo også noget at arbejde med i 2015.
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Jeg vil slutte beretningen med en tak til jer medlemmer der har
gjort det muligt og til tider også rigtig rart at være i bestyrelsen
for Vandrådet i Middelfart.

Sidst men bestemt ikke mindst en tak til mine medstyrere der har
kunnet bære over med mine skiftende datosætninger og meget andet tak for jeres tålmodighed og for samarbejdet.

5

