
 
 

 
 

 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Det har ikke været den helt vildt store aktivitet i vandrådet i 2015 
– i vid udstrækning fordi der ikke var været de store ting at 
bringe frem, men en anden væsentlig årsag har været at jeg som 
formand ikke har været så kreativ om tidligere – det er der 
forskellige årsager til som jeg ikke skal trætte jer med. 
 
Møde aktiviteterne har været minimale – bestyrelsesmøde den 4. 
marts,  
generalforsamling den 25. marts  
stormøde den 25. november. 
 
På toppen af det har der så været præsentationer af 
indsatsplaner fra kommunen, hvor jeg har deltaget i dem alle 
uden – helt ærligt – blive ret meget klogere. 
 
Hvad der er sket siden står lidt hen i det uvisse. 
 
Vi mangler stadig endelige svar på hvad man vil omkring BNBO, 
omkring indvindingstilladelser og ikke mindst hvornår! 
 
 
Sagen omkring det fælles takstblad og regulativ som vi har 
drøftet meget har fyldt ikke så lidt og - må jeg erkende – til 
meget lidt nytte, idet forskellige udmeldinger fra Fåborg Midtfyn 
Kommune har grebet forstyrrende ind. 
 
Senest har jeg været til mødemed forvaltningen 10 marts – hvor 
vi gennemgik regulativet og sammenhænget til takstbladet.  
 
Men også her måtte jeg melde midlertidig fra, idet man nu også i 
Middelfart Kommune har fået griller i hovedet efter de har været i 
selskab med forvaltningen i Fåborg Midtfyn Kommune og nu også 
her vil styre forløbet af regulativet – det går bare ikke!  
 



 
Det er stadig vandværket der skal udarbejde et regulativ så kan 
kommunen godkender eller lade være, men kommunen skal IKKE 
lave egne retningslinjer for hvad de vil hvad der skal stå i et 
regulativ. 
 
Selvom jeg stopper i vandrådet gør jeg naturligvis den del af 
arbejdet færdigt som jeg har lovet. 
 
Jeg tager til møde i den 13. april i Solrød med vore jurister i 
Danske Vandværker og for her at blive klædt bedre på til at tage 
et fælles møde med det nye vandråd OG kommunen. 
 
 
Man kan forstille sig et fællesmøde alene med deltagelse af 
bestyrelsen i vandrådet, forvaltningen incl. den politiske chef 
 
Måske vil vi i den anledning bede om deltagelse af Danske 
Vandværkers jurister 
 
Mødet kunne udmærket foregår f.eks. en sen eftermiddag og så 
spise sammen. Måske endda på vores regning. 
 
 
Denne afklaring skal og vil ske inden udgangen af april måned i 
år! 
 
Takstbladet volder ikke de helt store problemer – der er lavet et 
udkast af Henning Leth som er brugbart, men der skal ske 
forskellige sproglige tilretninger.  
 
Hans forslag hænger rigtig godt sammen med de nye tiltag der 
sker på regnskabsområdet, hvor årsregnskabsloven er kommet i 
søgelyset – der er ikke nogen ændringer lovmæssigt, men der er 
skærpet opmærksomhed på at overholde loven – kontrollen 
herfor ligge hos kommunen, men jeg tvivl på det vil give 
anledning til problemer. 
 
Jeg skal i den anledning på det kraftigste opfordre jer til at 
deltagelse i de kurser der udbydes af Danske Vandværker bl.a.  
 
10/5 Ny regnskabsvejledning – Centrovice i Vissenbjerg kl. 18.00 
til 22.00 
 
Lad mig ved samme lejlighed lige reklamerer lidt for kurser: 
 



25/4 Bestyrelsens ansvar og opgaver 
26/4 IT Sikkerhed 
27/4 Fjernaflæsning af målere 
 
 
 
En anden ting der rumler meget i øjeblikket er samarbejde 
mellem værkerne – det er jo ingen hemmelighed at der er mange 
af de helt små vandværker, der giver op og ikke længere magter 
at drive vandværket på en optimal måde. 
 
Det lyder i vid udstrækning som om det er 3 ting der er indgår 
som væsentlige elementer når jeg taler med vandværker der går 
med de tanker: 
 
at det er svært at skabe kapital til dækning af nødvendige 
kommende investeringer 
 
at det er svært at få lavet et generationsskifte i bestyrelsen  
 
at myndighedernes krav dræber lysten til at drive et vandværk 
 
Også her er der hjælp at hente ved Danske Vandværker!  
Jeg deltager i et møde den 27. april her i kommunen med 
vandværker der ønsker at tage hul på drøftelserne om et 
nærmere samarbejde måske endda sammenlægninger. 
 
Eksempelvis køres der også et kursus i lige netop det emne f.eks. 
den 19. maj på Centrovice i Vissenbjerg. 
 
Her vil der være meget inspiration og praktisk information at 
hente så man ikke – som f.eks. Trøstrup Vandværk på Nordfyn 
bare lader sig opsuge af Vandcenter Syd uden tvivl til skade for 
forbrugernes med hensyn til pris m.v., og i hvert fald til skade for 
den decentrale vandforsyning. 
 
 
Som det fremgår af indkaldelsen ønsker jeg at træde ude af 
Vandrådets bestyrelse.  
 
Begrundelsen er at jeg ikke er i stand til fortsat at kunne levere 
en optimal indsats i vandrådet p.g.a. de andre kasketter jeg har 
fået på gennem det seneste år. 
 
Valget af mig til næstformand i Danske Vandværker kom helt 
uventet – det skete p.g.a. nogle gnidninger i landsbestyrelsen – 



ting og sager, der har medført at den tidligere næstformand trak 
sig i vrede. 
 
Posten som næstformand er i den nuværende situation ret 
tidskrævende så det er en medvirkende årsag til mit ønske om 
exit. 
 
Som et kuriosum kan jeg nævne at formanden, direktøren og jeg 
tager til Færøerne for at drøfte mulighederne for at kører kurser 
for dem – samtidigt pusles der lidt med at skabe en forening lidt 
som vores – der eksisterer ikke noget formelt samarbejde mellem 
de 108 vandværker der er på Færøerne. 
 
 
Men udover det er der mange planer der skal føres ud i livet her i 
Danmark, som jeg vil blive involveret mere eller mindre i. 
 
Nu er det jo ikke nogen katastrofe at jeg træder ud – jeg er 
sikker på vi godt kan få et nyt medlem i bestyrelsen. 
 
Endelig skal jeg sige – jeg emigrerer jo ikke så jeg vil altid kunne 
bistå den ny bestyrelse med råd og vejledning hvis det bliver 
nødvendigt. 
 
 
Jeg skal afslutningsvis takke mine kolleger i bestyrelsen for at 
godt samarbejde og stor tålmodighed med mig som formand.  
 
 
 


