Bestyrelsens beretning 2015

2014 har på en speciel måde være anderledes end de foregående år.
Det har umiddelbart føltes som om der ikke rigtig skete noget i vandrådet,
men der sket meget bag kulisserne – tro mig.
Der har været 5 bestyrelsesmøde – 1 generalforsamling - 1 stormøde
Først i juni 2014 kom der en vejledning til den meget omtalte
kvalitetsbekendtgørelse nr, 132 af 13. februar 2013!
Det gav kun et ½ år til det formelle arbejde med at få ledelsessystemer, kurser
for driftsansvarlige o.s.v.
Ganske vist havde vi jo bekendtgørelsen at gå efter – men den fortalte intet
om hvad kommunen kun eller ville stille af krav.
Jeg tror der er belæg for at sige at der er almindelig forvirring på mange
værker om de mange bekendtgørelser, love, bestemmelser og vejledninger der
komme i en lind strøm fra i særdeleshed Naturstyrelsen.
Man kan frygte at det bliver det - der for læsset til at vælte i mindre
vandværker - ikke kun her i Middelfart Kommune men også på landsplan –
der med går grundidéen med den decentrale vandforsyning lidt fløjten.
Hvis man har været med i mange år er der jo sket ikke så lidt fra
myndighedernes side – både de kommunale og de landspolitiske fora har ikke
holdt sig tilbage.
Lejlighedsvis kan man godt blive meget træt af at blive stilet overfor diverse
administrative og driftsmæssige krav.
Lad os tage et enkelt eksempel vi skal alle indberette diverse oplysninger om
vore boringer og udnyttelsen af disse – oplysninger som findes i forvejen i de
kommunale arkiver
- vi skal foretage analyser for dit og dat f.eks. kartoffelpesticider selvom der
ikke har været dyrket kartofler i miles omkreds fra vore boringer,
Vi skal analyserer for en lang række fremmede stoffer i drikkevandet – det skal
man ikke hvis man sælger drikkevand på plasticflasker – det er naturligvis en
god ting at sikre vores grundevand ingen tvivl om det – men hvad med alle de
ukendte, uopdagede og ulukkede brønde?
Det er ikke kun en økonomisk byrde det er også en arbejdsmæssig byrde –
økonomien ordner vi ved at vælte omkostninger ned over på forbrugerne.
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Man skal huske det skal gøres, man skal huske at får set på
analyseprogrammerne, der udstedes af kommunen. Man skal huske at holde
øje med sænkningen i vore boringer o.s.v., o.s.v.
Apropos kommunen så er samarbejdet med forvaltningerne i kommunen
blevet ikke så lidt bedre end det var for et par år siden – det er godt!
Det skal ikke være en hovedpude, vi skal fortsat være oppe på tæerne og stille
spørgsmål hver gang vi støder ind i et pålæg fra myndighederne – pålæg som
vi måske synes er uforståelige.

I bestyrelsens beretning på generalforsamling i 2014 omtalte jeg mulighederne
for at arbejde sammen om en driftsansvarlig – om det er lykkes nogen steder
tvivler jeg faktisk på.
Det kunne være en god løsning for de vandværker i kommuinen der har svært
ved at magte opgaverne på længere sigt.
En vigtig dato er den 30. juni hvor kommunen skriftligt skal have modtaget
jeres skriftlige meddelelse om hvem der er den Driftsansvarlige å jeres
vandværk.
En anden ting jeg nok tvivler er på plads alle steder er det ledelsessystem I
også skal meddele kommunen er på plads – det fås jo i både en (flere)
elektroniske versioner og en papirmodel i FVD.
FVD går fuldt og helt ind for at der skal være et ledelsessystem det skal vi alle
gøre – dels for at holde styr på forretningsgangen på værket, at have styr på
forebyggende vedligehold – og ikke mindst for dokumentation til brug for vores
efterfølgere.
En anden vinkel er den at hvis en driftsansvarlig skal have flere værker under
sine vinger ved et etableret samarbejde - bør der være en ”brugsanvisning” for
hvert værk.

Man kan med rette sige at vi bliver mere og mere presset – det er en skidt
retning.
Nogen mister modet er er parate til at give op – det er trist.
Region Fyn havde en temaaften i Vissenbjerg den 18. februar hvor emnerne
alene var Takstblad og Regulativ.
50 vandværker med tilsammen 109 personer deltog.
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Jeg er ikke et sekund i tvivl om at det blev cementeret at den fælles skabelon
til takstbladet og regulativet anse for den bedste model i hele regionen.
Udgangspunktet bliver FVD’s modeller for henholdsvis taktblad og regulativ.
Lad mig lige her nævne at Fåborg Midtfyn Kommune var og er ude med nogle
krav som slet ikke holder og som vandværkerne bør afvise – bl.a. kan nævnes
målerbrønde.

Det er vigtigt at det er de rigtige begreber der bliver anvendt i takstbladet
eksempelvis har vi i Strib Vandværk en stævning kørende om fortolkningen af
hvem der skal betale den faste afgift.
Begge dele vil blive gjort til genstand for nærmere behandling på stormødet i
efteråret – dermed er der også skabt muligheder for at alle kan få opdateret
og godkendt de to ting på jeres respektive generalforsamlinger.

Inden da vil der være indkaldt til et regionalt vandrådsmøde i Region Fyn hvor
såvel takstblad nøje vil blive gennemgået igen. En enkelt kommune her på Fyn
har en særegen opfattelser af f.eks. anvendelse af målerbrønde.
Det er jo således, at hvis ikke kommunen vil godkende et vandværks regulativ
vil det eksisterende regulativ være gældende – MEN så vil FVD gerne blandes
ind i sagen så vi kan få skabt grobund for ensartede retningslinjer landet over.

Det bliver mere og mere vigtig at vi har styr på hvad myndighederne finder på
Sønderborg Kommune vil forskellige tvinge værkerne til at samarbejde om evt.
fastsættelse og betaling af erstatninger i forbindelse med boringsbeskyttelse.
FVD er inde i sagen hvor man har kontakt med Naturstyrelsen der har det
sidste ord at skulle have sagt – det er en glidebane.

Vandrådet vil arbejde på at hjælpe alle vandværkerne i kommunen med at
afklare evt. spørgsmål både om Takstblad og Regulativ – ligeledes vil vi
arbejde på at få etablere et fælles møde med hovedpunkt omkring vedtægter.
Men også forsikringsforhold vil lige blive bragt på banen – der hersker vistnok
en del forvirring omkring FVD’s tilbud om forsikringer.
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Vi har tidligere nævnt evt. at lave et virksomheds besøg – det vil vir gerne
medvirke til også taget i betragtning at vi nu hart skabt et økonumisk grundlag
for at gøre noget sådan.
Men vi skal lige have lidt hjælp til finde ud af hvad vi skal kigge på.
Jeg kunne pege på besøg hos Silhorko, Vandcenter Syd, Et nybygget
vandværk i Vestjylland, Rambøll – eller noget helt andet der har tilstrækkelig
faglig karakter.

Til slut vil jeg takke mine medstyrere for at godt og rart samarbejde i 2014!
Overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.
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