REFERAT bestyrelsesmøde den 18. juni 2014
Deltagere: Niels Bebe (NB), Marie Heebøll (MH), Palle Christensen (PC), Poul
Arne Hansen (PA)
Vicki Schmidt (VS) Middelfart Kommune
Agnete Damkjær (AD) Middelfart Kommune (deltog lidt senere i mødet)
Afbud: Kim Lund (KL)
1. Konstituering
Ingen ændringer d.v.s.:
Formand Palle Christensen
Næstformand Poul Arne Hansen
Kasserer Kim Lund
2. Hovedvandoplande
Middelfart er omfattet af det der er benævnt Hovedvandoplan Lillebælt
Fyn.
PC bemærkede indledningsvis at det efter hans opfattelse ikke havde
noget som helst med vandsektoren at gøre - det omhandler alene
vandløb.
3. Planlægning
VS redegjorde for arbejdet med indsatsplanlægning i kommunen.
Naturstyrelsen har præsenteret grundvandskortlægningen for Nørre Aaby
og Middelfart området og arbejdet med indsatsplaner i disse områder er
igangsat. BNBO vil indgå i dette arbejde.
PC nævnte i den forbindelse at FVD kraftigt har anbefalet at ingen
vandværker indgår frivillige aftale uden at der forligger et påbud fra
kommunen og i så fald kun efter forudgående konsultation med FVD.
Der blev stillet forsalg om at kommunen burde overveje at have hvert
enkelt vandværk til en samtale m.h.t. BNBO og andre aktuelle ting. På
den måde vi der kunne skabes en vished for at alle bestyrelser finder ud
af hvad det går ud på og hvilke konsekvenser det kan få for hvert enkelt
vandværk.
Et endeligt udkast til indsatsplan forventes klar ved udgangen af året.
De enkelte vandværker og berørte lodsejere inddrages undervejs i
processen.
VS meddelte endvidere at kommunen havde ansat en konsulent til
arbejdet med indsatsplanlægning.

4. Kvalitetsbekendtgørelse 132
Der er behov for at vi endnu en gang prøver at få et samlet overblik over
hvordan det går på det område dels med kursusdeltagelse og dels med
etablering af ledelsessystemer.
Det er tanken at afholde stormøde i 29. oktober og her alene fokusere på
bekendtgørelse 132 med hvad deraf følger af opgaver.
5. Økonomi
Punktet bliver taget op på næste møde men PC kunne meddele at
kassebeholdning er på små 20.000 kr.
6. Eventuelt
i.a.b.

ref.
PC

