REFERAT
Bestyrelsesmøde 4. marts på Strib Vandværk.
Deltagere:
Palle Christensen (PC), Kim Lund (KL), Marie Heebøll (MH), Niels Bebe (NB),
Poul Arne Hansen (PH) og
Gæster:
Vicki Smith (VS) afbud fra Agnete Damkjær (AD)
1. Velkomst
PC bød velkommen og berettede at der siden sidst havde været afholdt et
meget velbesøgt møde i Regionen vedrørende Takstblade og Regulativer.
Emnet tages op på samme måde i Middelfart Kommune evt. med
´deltagelse af en af foreningens jurister fra FVD, Solrød
Ansættelsen af den nye direktør i FVD blev kort omtalt.
Henvendelse til et vandværk om analyse for kartoffelpesticider blev drøftet
og VS blev bedt om i forvaltningen at finde ud hvad det er der er sket.
PC berettede om en henvendelse fra Rambøll om et større projekt m.h.t.
kortlægning af området ved Strib Vandværk angiveligt efter opdrag fra Naturstyrelsen. Man har fra værket udbedt dokumentation for begrundelsen for
det arbejde.
Besvarelsen formidles til mødedeltagerne.
2. Generalforsamlingen
PC konstaterede at han havde tråd i spinaten med hensyn til dateringen –
generalforsamlingen er onsdag, den 25. marts og ikke som anført i indkaldelsen torsdag, den 26 marts.
Rettelse er udsendt d.d. (4. marts til alle vandværker)
PC blev pålagt at finde en myndig dirigent
På valg er MH og PH sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Ny kandidat skal finde KL foretager undersøgelse og vender tilbage.
Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
Regnskabet færdigudarbejdet af KL revideret af revisor Per Posselt viser em
beholdning på 32.000,- kr. hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.
3. Indsatsplaner

VS lagde ud med en kort statusmelding på området. Det er plane at berørte
lodsejere skal indkaldes til et orienterende møde om konsekvenserne af indsatsplanlægningen, hvilket alle betegnede som en rigtig god idé.
Selve arbejdet med indsatsplanlægningen kører som aftalt dog med den lille
krølle at i visse områder afventer man naturstyrelsens tilbagemeldinger inden selve detailplanlægningen igangsættes.
VS gave udtryk for at møderne med vandværkerne havde været positive om
end der var lidt delte meninger om hvordan arbejdet med evt. aftaler med
lodsejerne skulle foregå.
PC ridsede kort baggrunden op for hvorfor Strib Vandværk har sagt helt fra
m.h.t. frivillige aftaler det skyldes alene det forhold at ingen vandværksfolk
har indsigt nok i priser og betingelser for afgrødeerstatninger eller erstatninger for rådighedsindskrænkninger.
For at skabe ensartede retningslinjer (læs priser og betingelser) vil det være
betydeligt med professionelt og fremfor alt ensartet bedømmelser. Dette er
også FVD’s opfattelse.
VS vender tilbage med meldinger om forholdene når forhandlingerne starter
op hen på foråret.
BNBO forhandlinger starter først når indsatsplanerne er godkendt på politisk
plan.
Hele sagen om BNBO m.v. vil formentlig blive et punkt på det store fællesmøde i efteråret.
4. Takstblade og Regulativer
Bestyrelsen vil som tidligere lovet femlægge et oplæg til et fælles designet
Takstblad og Regulativ som vil blive fremlagt i færdig form både m.h.t. layout og teknik i forbindelse med de nødvendige individuelle tillæg der måtte
være behov for.
5. Eventuelt
Intet at bemærke

Mødet sluttede 18.45
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