Referat 16.01.2014
Vandrådsmøde Husby Forsamlingshus
Deltagere:
Asperup Roerslev
Blanke Roerslev
Brenderup
Båring Asperup
Ejby
Emtekær Tanderup
Fjeldsted
Gelsted
Gelsted Tårup
Harndup
Husby Sdr. Aaby
Lunghøj
Nørre Åby
Skrillinge
Strib
TreFor
Udby Roulund
Vejlby Fed Afbud
Ikke mødt:
Balslev
Føns og Omegn
Ørslev
Formanden Palle Christensen bød velkommen og kunne med glæde
konstatere et virkelig godt fremmøde.
1. Inberetning af vandmålertal
Tallene skal indberettes til Middelfart Spildevand A/S ligesom i 2013 detaljer blev omdelt under mødet og kan også læses på vandrådets
hjemmeside under informationer.

2. Fælles Driftsansvarlig
Jf. Kvalitetsbekendtgørelsen skal alle vandværker udpege en driftsansvarlig,
men det er ikke ensbetydende med at man ikke kan have samme
driftsansvarlig for flere vandværker - sagt på en anden måde det kan give
god mening at dele en driftsansvarlig.
Men det er måske mere oplagt at man samarbejder om positionen, idet man
så ved ferier, sygdom og lignende fravær midlertidig kan overdrage ansvaret
til en anden uddannet driftsansvarlig.
Registrering af dette hos Middelfart Kommune undersøges af vandrådet som
efterfølgende informerer alle værker om udfaldet af kontakten med
kommunen.
3. Kursusvirksomhed
FDV Region Fyn har etableret de første 3 kurser i FVD Håndbog 4, 5 og 6 i
januar, februar og marts - alle 3 kurser er overtegnet men de følges op af 3
mere i september måned og yderligere i oktober og november hvis der er
behov for det.
Der blev på mødet rejst tvivl om den beslutning der blev meddelt på
stormødet i Ejby i oktober måned om hvorvidt de 3 nævnte kurser er
dækkende for det Middelfart Kommune vil anerkende som fyldestgørende
uddannelse i henhold til Kvalitetsbekendtgørelse nr. 132.
Det vil omgående blive undersøgt af vandrådet.
Spørgsmålet om ledelsessystemer blev bragt på banen med henblik på at
alle har fokus på at dette afsnit af kvalitetsbekendtgørelsen OGSÅ skal være
på plads med udgangen af 2014!
Der er flere udbyder omkring dette og det vil være op til hvert enkelt
vandværk der sælger mere end 17.000 m3 at få dette forhold taget op til
overvejelse og beslutning snarest - det er en tidsrøvende opgave at få et
ledelsessystem op at stå så vent ikke med det kom i gang!
Mads Christoffersen, Gelsted Vandværk har påbegyndt implementering af
det system som FVD udbyder nemlig Tethys. Mads vil gerne stille sig til
rådighed med sin erfaring.
Vandrådet vil på næste bestyrelsesmøde drøfte muligheden for at etablere
endnu et fællesmøde alene med ledelsessystemet på dagsordnen.
Dette vil naturligvis blive meddelt alle medlemmer af Vandrådet i Middelfart
Kommune.
4. Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling finder sted i Husby Forsamlingshus den 19.
marts 2014 kl. 19.00.
Indkaldelse sker pr. mail seneste den 19. februar.
5. Eventuelt
Under dette punkt blev der rejst spørgsmål til BNBO m.h.t. tidsplan for evt.
indførelse af dette.
Formanden kunne meddele at det ikke lige var på trapperne men at
udviklingen følges meget tæt og nøje af FVD.

Det blev understreget at man IKKE - gentager IKKE - skal indgå i nogen
form for frivillige aftale om etablering af et BNBO uden juristerne i FVD har
været med.
Formanden kunne endvidere meddele at bestyrelsen på generalforsamlingen
vil fremlægge en plan for yderligere aktiviteter i vandrådets regi i 2014.
Mødet blev afsluttet kl. 20.45
ref.
Palle Christensen

