Referat
Ordinær generalforsamling i Middelfart Vandråd den 19. marts 2014 i Husby
Forsamlingshus.
Formanden Palle Christensen bød velkommen og kunne konstatere at følgende
var mødt:
Asperup-Roerslev,
Blanke-Roerslev,
Båring-Asperup,
Emtekær-Tanderup,
Fjeldsted,
Gelsted,
Gelsted-Tårup
Harndrup,
Husby-Sdr.Aaby
Lunghøj,
Skrillinge-Russelbæk
Strib
Trefor
Altså 56% fremmøde det kunne man godt ønske sig meget bedre!
Stemmetællere: Erik Kristensen og Per Posselt
Dirigent: Anton Petersen
Formanden aflagde bestyrelsens beretning der kan se særskilt på vandrådet
hjemmeside.
Der blev i beretningen for 2013 lagt vægt på at det have været et godt år med
gode resultater set i lyset af den turbulens der havde været i slutningen af
2012.
Uundgåeligt blev der også brug en del ord på kvalitetsbekendtgørelsen og de
deraf følgende begreber so driftsansvarlig og uddannelser.
PC lagde meget vægt på at det alene er kommunerne der kan godkende det
niveau som kurserne skal have for at tilfredsstille deres krav til om
bekendtgørelse 132 er opfyldt.
Ingen andre kan gøre indsigelser på dette område.

Kursusvirksomhed som sådan blev også berøre med at nævne den
kendsgerning at kun omkring 1/3 af vandværkerne - og så i Middelfart
Kommune - har fundet det nødvendigt at medlemmer af bestyrelsen udanner
sig eller efteruddanner sig i det job det er at sørge for at deres vandværk
fungerer optimalt - det er for ringe!
Af andre ting der blev omtalt i beretningen skal kort nævnes ledelsessystemer, BNBO, de nye vandråd, takstblad, regulativ og fleres ting fra
vores hverdag.
BNBO og ledelsessystemer vil blive gjort til genstand for intense drøftelser på 2
møder inden for de næste 4-5 måneder.
Beretningen blev efter nogle få spørgsmål taget til efterretning.
Regnskab og budget blev fremlagt af Kim Lund og forsamlingen kunne uden
bemærkninger godkende regnskabet, budgettet for 2014 og en uændret
kontingentsats.
Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg var Kim Lund, Niels Bebe og Palle Christensen
Valg som suppleant:
Der var genvalg til Jesper Bang
Valg til revisor:
Der var genvalg til Per Posselt
Valg til revisorsuppleant:
Der var genvalg til Erik Kristensen
Under eventuelt blev der drøftet forskellige ting som f.eks. de nye "vandråd"
der søges oprettet jf. loven om vandplanlægning, BNBO blev taget op igen,
den driftsansvarliges rolle, i forbindelse med et lokalt møde om planlægning i
den østlige del af kommunen har der tilsyneladende været små
uoverensstemmelser mellem forvaltningen og nogle af vandværkerne.
PC undersøger dette snarest.
Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen kl. 19.45
Formanden takkede dirigent og de fremmødte for at godt møde.
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