
Referat fra bestyrelsesmøde 21.december 2017                         Onsild Vandværk 

Deltagere: Lars, Elmo, Carsten, Claus og Johnny 

Lars indledte med at orientere om at mødet ville opsamle en række emner og arbejdsopgaver, som gerne skulle uddelegeres til 

vandværksbestyrelsen. 

1. Ansøgning om øget vandindvinding 

a. Der er fremsendt ansøgning om øget indvinding som efter høringsrunde forventes at gå fint igennem  

b. Lars er tovholder 

2. Ny drikkevands bekendtgørelse (drikkevands kontrol) 

a. Lars og Elmo har deltaget i kommunalt møde, hvor der bl.a var orientering om kommende nye prøver 

(Flushprøven), og der blev drøftet hvilke procedurer som der overvejes. Mariagerfjord Kommune kommer med et 

udkast i det nye år med bl.a. et nyt Analyseprogram. Elmo er Tovholder 

3. Etablering af kvalitetssikring  (AQUALOG) 

a. Onsild Vandværk er udnævnt til ”Nøgle-Vandværk”, og vi skal bl.a. være villig til sammenlægning med andre 

vandværker 

b. Onsild Vandværk er samtidigt omfattet af ”kvalitetssikring”, dog ingen ISO normer, men regelmæssige rutiner, og 

her opfylder platformen AQUALOG kravene og giver bl.a. bestyrelsen opgavelister og dermed dokumentation nok 

som kvalitetssikring.  

c. Johnny er tovholder på at få etableret AQUALOG 

4. Hjemmeside, Vandanalyser, beredskabsplan (AQUALOG) 

a. AQUALOG skal være vores nye hjemmeside, hvor alt info skal samles til forbrugerne, kommunen og bestyrelsen 

i. F.eks. bestyrelsesreferater, optegning af ledningsnet, vandanalyser, info om vandafbrydelse, osv. 

ii. Onsild Vandværk skal desuden have en opdateret beredskabsplan, og det kan også gøres i AQUALOG. 

b. Lars sender info om Mark fra firmaet MVH/AQUALOG til Johnny, der tager kontakt og tilmelder sig et kursus hos 

AQUALOG. Johnny er tovholder på etablering af AQUALOG platform med assistance fra Elmo 

5. Optegning af ledningsnet i Onsild Stationsby 

a. Der er laves en ny optegning af ledningsnettet i Stationsbyen efter vores sammenlægning.  

b. Mogens fra LG98 inddrages, så der kan klargøres til landmålerne og til digitalisering til AQUALOG 

c. Tidsplanen bestræbes på at lykkes med opgaven i 1.kvartal i 2018  

d. Claus og Carsten er tovholdere og mødes med Mogens efter nytår, (Lars tilbyder at være med til første møde og 

har medbragt en række kort og optegninger, som der kan tages udgangspunkt i) 

6. Gennemgang af budget 

a. Elmo gennemgik budgettet og resultatet fra 3.kvartal forventes at stemme fint overens med det samlede Budget 

2017, så vi fortsat ender ud med et positivt resultat. Fint overblik i udleveret bilag fra kassereren. 

7. Status på udskiftning af vandmålere 

a. Vi er færdige i Kirkebyen, hvor alle vandmålere nu kan  aflæses digitalt af Lars.  

b. Lars kører rundt med en antenne på taget af bilen 31/12, og kan trække en liste, der kan sendes til bureau 

c. Lars er tovholder. (Der arbejdes på en App til indrapportering) 

d. Godt samarbejde med Onsild VVS og Kent, der har 16-18 målere på lager, og i 2018 udskiftes målere i 

Stationsbyen 

8. Tilbagestrømnings sikring ved industri / landbrug 

a. Der skal laves en fælles kommunal strategi, såkaldt Kategori 4 

b. Vi har forespurgt Mariagerfjord Kommune om en ensartet forholdsregel omkring tilbageløbsventil til industri og 

landbrugs forbrugere. Vi har sikret os hos private ved kontraventil ved vandmåler 

c. Lars er tovholder, der udleverede et eksempel/bilag fra Køge på at ”tilbagestrømning” har forurenet drikkevand 

9. Evt. sammenlægning med Nr. Onsild vandværk 

a. Der er udtrykt et ønske fra bestyrelsen i Nr. Onsild Vandværk om at de gerne vil slå sig sammen med os. Formand 

og kasserer stopper efter mange år, og der skal findes ny bestyrelse. Der planlægges en ekstraordinær 

generalforsamling i februar i Nr. Onsild. Vi vil gerne hjælpe og vejlede samt drøfte på egen Generalforsamling 

b. Vi drøftede, at det var vigtigt med klare linjer og rammer, 65 målere i Nr. Onsild, nødvendig med samme system, 

samt de formelle muligheder i vores vedtægter skal undersøges (Elmo tjekker vedtægter) 

c. Lars er tovholder og indkalder til et fælles møde mellem bestyrelserne omkring medio januar. 

Mødet afsluttedes med fin julefrokost. Godt Nytår, hilsen sekretæren (Johnny Kræmer Jensen) 


