Bestyrelsen orientere Oktober 2010
Skrevet af Administrator

Bestyrelsen har konstituret sig således:

1) Formand: Mogens Hansen

2) Kasserer: Jan Lau

3) Næstformand & sekretær: Lars Jung

4) Miljøformand: Jens Kyster

5) Best.medlem: Viggo Janum

Bestyrelsen har, sammen med revisor, arbejdet på at få at få færdiggjort omdannelsen fra I/S
til AMBA. Denne proces er nu på plads.

Ny Driftsleder: bestyrelsen har per 15.9.2010 ansat ny driftsleder til Nybrovejens Vandværk
AMBA. Den nye driftsleder hedder: David Ipsen, bosiddende i Ølsted. David er en &quot;ung
mand i fyrrene&quot; – og med et stort og bredt kendskab til vandværksdrift. Det har været
bestyrelsens overbevisning at det for vandværket er særdeles vigtigt at få en driftsleder som
favner bredt – dvs.en driftsleder som både kan alt det faglige, men som også forstår
problematikken med Forsyningssekretariatet – og kan &quot;hamle op&quot; med diverse
skrivelser som kommer fra dette sekretariat – og det er mange!!! Bestyrelsen mener at med
ansættelsen af David Ipsen, er vi godt rustet. Vi byder David velkommen.

Bestyrelsen har, sammen med revisor, arbejdet hårdt og vedvarende på at fremsende
oplysninger til, og svare på skrivelser fra (og det er mange!!!) Forsyningssekretariatet, med
henblik på at få fastsat prisloftet for 2010/2011. Denne proces er nu tilendebragt – og prisloftet
for 2010/2011 er nu fastsat. Det indebærer at vi er i stand til at fortsætte med en kubikmeterpris
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på kr. 4,80 i 2010/2011.

Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i et Temamøde i Middelfart – hvor emnet var at
debattere netop betydningen af den nye vandsektorlov, og hvilken effekt den har på
forsyningsselskaberne i fremtiden. Det skinnede klart igennem på mødet (84 private
vandværker var repræsenteret) at ingen private vandværker er tilfredse med den nye
vandsektorlov, da stort set alle er enige om at loven kun er med til at sabotere en velfungerende
forsyningssektor! Desværre er den kommet for at blive! Der blev på mødet nedsat en
&quot;erfa-gruppe&quot;, bestående af ca. 25 medlemmer fra vandværker landet over, hvis
største opgave bliver at indsamle data, kommentarer og meninger fra de private værker over de
næste 3 år. Disse date skal indgå i et debatoplæg som vil blive fremlagt i forbindelse med
revision af vandsektorloven om 3 år.

Bestyrelsen arbejder på indhentning af data for opdatering/opgradering af vores eksisterende
vandværk, i og med at der inden for en meget kort tid vil blive os pålagt en række særdeles
skrappe miljø-krav, som vores vandværk skal kunne leve op til.
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