Bestyrelsens beretning for året 2012
Den decentrale vandforsyning her i kommunen består af:
28 almene vandværker (alment vandværk=10 ejendomme og derover
tilsluttet), 5 ikke-almene vandværker (3 - 9 ejendomme tilsluttet) og ca. 140
private med egen brønd eller boring (1 – 2 ejendomme tilsluttet).
Den decentral vandforsyning gennemgår nu en stor forandring - en proces der
startede sidst på året i 2012 med forskellige tiltag til at indføre tvungne kurser
m.v. - det skal jeg ikke komme så meget ind på her for det meste sker her i
2013 og 2014 - det vil vi komme tilbage til på at fællesmøde i eftersommeren
som vi planlægger afholdt her.
Indledningsvis skal jeg sige, at det ikke den store mødeaktivitet, der har
præget bestyrelsesarbejdet til gengæld har det været et ret så turbulent år
med bestyrelsen afgang og genopstående.
Der blev afholdt møder den 17/4 - 23/5 - 30/8 - 20/9 - 11/10
__________
Turbulensen opstod jo ikke pludseligt!
Det havde jo længe ulmet uden at det havde været muligt at komme ind på
selve livet af problemet.
På trods af et fællesmøde med forvaltningschefen og den politiske formand
samt ledende medarbejdere i forvaltningen blev der ikke taget skridt til at der
skulle ske ændringer.
Dette skal jeg vende tilbage til lidt senere.
__________
Bestyrelsens arbejde i 2012 bar jo præg af "uroen" om samarbejdet med
kommunen - det har faktisk lagt beslag på stort set alt vores tid.
Det er jo lidt trist - det har jo ikke befordret ønsker om at kommer frem med
nye tiltag til samarbejde mellem vandværkerne i kommunen.
En enkelt meget positiv ting skal dog fremhæves:
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Ret overraskende meddelte det nye selskab Middelfart Spildevand A/S at man
nu var indstillet på at betale for de måleroplysninger vi havde en aftale om at
aflevere hvert år inden udgangen af januar måned.
Det medførte at Vandrådet ret hurtigt fik lavet en skriftlig aftale med
Middelfart Spildevand A/S om betaling dels for selve de validere målertal men
også en årlig betaling for konverteringen af tale til en file der kunne "læses" af
KMD.
Udenfor beretningen kan jeg da sige at det er gået rigtig godt med undtagelse
af et par stykker, men det er blevet rettet op.
__________
Tilbage til møderne
23/5 havde bestyrelsen - som nævnt indledningsvis - et møde i Nørre Aaby
med deltagelse af forvaltningen - minus Henning Leth.
Johannes Lundsfryd Jensen,
Thorbjørn Sørensen,
Hanne Laursen,
Anne-Grethe Petersen
Et godt møde hvor kortene blev lagt på bordet til en åben debat om hvad vi
kunne gøre for at højne kvaliteten i vores samarbejde.
Optakten til mødet den 23. maj var bred utilfredshed og frustrationer over
forvaltningens håndtering af samarbejdet med nogen vandværker - helt eksakt
var det Henning Leth, er var problemet.
En udbredt nidkærhed og anvendelse af helt unødvendige trusler om
politianmeldelse o.s.v. medførte at vi måtte bede om et møde med
forvaltningens og den politiske ledelse.
Et konkret punkt var sagen med ledningsregistrering hvor vi ikke fandt at
opgaven for os var formuleret på en måde der gjorde det muligt for os at
opfylde kommunens ønsker.
Det blev aftalt at der skulle komme en ny og stærkt forbedret udgave af HL's
henvendelse - der kom også en ny men om muligt endnu mere forvirrende.
Vi - d.v.s. bestyrelsen for vandrådet - havde en opfattelse at man ville gøre
noget ved sagen for at får fjernet de evindelige problemer der var med HL.
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Det skulle vise sig at være en komplet fejltagelse - for at sige det lige
ud skete der absolut ingenting.
Det var det der fik bægeret til at flyde over.
Nu måtte der så andre midler i brug.
På et bestyrelsesmøde den 20/9 blev vi (bestyrelsen) enige om at nok var nok
og derfor sendte vi brevet af 21/9 til borgmesteren om vores vægring ved at
arbejde under de forhold der var opstået.
Det skabte naturligt nok en vis turbulens hvor kommunen indirekte gav os
skylden for at det var endt hvor det endte.
Borgmesteren havde tilsyneladende ikke lyst til at involvere sig men videregav
vores meddelelse uden kommentarer til kommunaldirektøren.
Han reagerede hurtigt - respekt for det - med at invitere mig og måske et
andet bestyrelsesmøde til at møde med ham og miljødirektøren - det afslog jeg
med henvisning til at miljødirektøren jo var blevet grundigt informeret 23/5
uden at det havde haft effekt.
Kort tid derefter blev et brev med selvsamme ordlyd sendt til samtlige
byrådets medlemmer - det medførte ikke en eneste reaktion.
Grunden hertil kan man kun gisne om men noget kunne jo tyde på at nogen
"havde lagt låg på sagen"!

Stormødet i september blev aflyst af gode grunde bl.a. havde en del
vandværker meddelt at de ikke deltog og agendaen for mødet var for 75%
vedkommende indlæg fra vandrådet som klart meldte ud at vi IKKE deltog - så
det ville have været en tam affære, hvis det alligevel var blevet gennemført.
Det faldt bestemt ikke i god jord og året sluttede uden løsning på sagen - den
kom så i begyndelsen af året.
__________
For at alle kunne være optimalt informeret blev der afholdt et møde i Husby
den 11. oktober hvor alle vandværker på nær 2 var mødt op - det ene af dem
var Tre-For hvilket nok ikke var så mærkeligt igen idet den administrerende
direktør for Tre-For Knud Steen Larsen havde fundet det nødvendigt at
markerer sig med en støtteerklæring til forvaltningen - guderne må vide
hvorfor han havde fået den idé.
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Der var fuld opbakning til den siddende bestyrelses tiltag og ingen af de
tilstedeværende nærede nogen ønsker om at etablere en ny bestyrelse - vi
have jo i princippet stillet vores mandater til rådighed.
Det meste glædelig var at det blev vedtaget at vi - uanset hvad - ville
fortsætte et samarbejde vandværkerne imellem uden hensyntagen til om
vandrådet eksisterede eller ej.
__________
Aflysningen af stormødet i Ejby i efteråret 2012 medførte desværre at 2 af de
lidt større opgaver for vandrådet ikke til kom behandling - det drejer sig om
fælles regulativ og fælles skabelon for takstblad.
En ærgerlig udløber af det afbrudte samarbejde!
Men sådan måtte det være - og herfra og resten af 2012 skete der ikke mere
på området med samarbejde med kommunen.
"Det dårlige klima" har været hovedemnet hele året og som sådan også
bremset mange ting der kunne være bruget tid på til fæles gavn for den
decentrale vandforsyning men sådan skulle det så ikke være.
__________
Der er sket en klimaforandring - stor endda.
Kort fortalt så var alle vandværker kaldt til møde med borgmesteren hvor bl.a.
forvaltningen gentagende gang blev mindet om deres opgaver.
Det endte positivt med en "genopståelse" af bestyrelsen - og ikke mindst en
ændret samarbejdsform forvaltningen og vandrådet imellem lover godt for
fremtiden.
Vandrådet har bl.a. afholdt et ordinært bestyrelsesmøde med deltagelse af
funktionschefen Eva Lund (HL's chef) i den del af forvaltningen som vi hører til
under.
__________
Som nævnt ser det positivt ud men vi slipper ikke for også i fremtiden at skulle
være meget oppe på tæerne m.h.t. at samarbejde kan fortsætte i god tone det vil bestyrelsen naturligvis tage på sin kappe som en af de fornemste
opgaver vi har.
__________
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Der er al mulig grund til at takke de fremmødte for et godt sammenhold som
har vist at sammen står vi stærkt - det skal bruges fremadrettet men IKKE
misbruges.
__________
Lidt om fremtiden i Vandrådet
Som nævnt tidligere vil de regler der nu er vedtaget medføre en kursustvang
for alle der passer vandværker - uanset erfaring.
Striden - og den er der - står bl.a. om omfang, pris, "elevtallet",
kursusafviklingen, Prøver o.s.v.
Hvad det ender op i ved ingen - men vi ved at udgangen af 2014 er "deadline"
for at have gennemgået kurser.
Det er et emne som vi føler er nødvendigt at få belyst på alle måde - derfor
det proklamerede møde på den anden side af sommerferien - måske før - det
afhænger helt af om Ida Auken får udfærdiget en vejledning til den
Bekendtgørelse der trådte i kraft den 1. januar 2013.Det og den fortsatte bevågenhed omkring forvaltningen og dens samarbejde
med vandværkerne kommer til at fylde meget i Vandrådets arbejde i 2013!

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med personligt at takke mine
"medstyrere" for et godt samarbejde gennem året - det har være en
fornøjelse at være sammen med Jer.
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