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Odense d. 22. sep. 2016 

Dagsorden for møde i KVO-bestyrelsen 

  
  
Tid:  Onsdag den 22. sep. 2016 kl. 16.30  
                  
Sted:  Tarup Vandværk, Pilevangen 2D, 5210 Odense NV 
  
Deltagere:  Eva Fischer-Nielsen Odense Kommune 
  Henning Jensen (ref.) Næsby Vandværk 
  Jørgen Storm  Tarup Vandværk 
  Niels Andersen Allesø Vandværk 
  Henrik Uhd Markussen VandCenter Syd 
  Claus Orthmann Andersen Højby Vandværk 
 
Afbud:  Claus Orthmann Andersen Højby Vandværk 
   Niels Andersen Allesø Vandværk 
  
1)      Godkendelse af dagsorden. 
2)      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
3)      Meddelelser. 
4)      Modernisering af KVO vedtægter. 
5)      Drøftelse af fremtidig strategi (turnusordninger for bestyrelsesdeltagelse i KVO). 
6)      Forslag til kommende KVO emner. 
7)      Orientering om KVO-økonomien. 
8)      Næste møder 
9)      Eventuelt. 
 

 

Referat fra møde i KVO-bestyrelsen 

Ad 1.  Dagsorden godkendt.                                                                                                                           

Ad 2.  Referat godkendt med ændring. 

Punkt 8. mødekalender: Repræsentantskabsmøde 2017 afholdes torsdag den 6. april på 

Vand Center Syd   

Ad 3. Kortlægning af forureningskilder i boringsopland. 

Eva Fischer-Nielsen orienterede om at Tilsynet (Odense Kommune) i øjeblikket arbejder med 

kortlægning af eventuelle forureningskilder i boringsnært område. 

 Richard Jensen vil kontakte de berørte Vandforsyninger i nærmeste fremtid.  
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Ad 4. Henrik Uhd Markussen har gennemgået de gamle KVO vedtægter med forslag til små 

ændringer, med henblik på en modernisering. Bestyrelsen har således udfærdiget et forslag 

til vedtægtsændringer som nu sendes ud til medlemmerne med mulighed for at komme med 

kommentarer før næste bestyrelsesmøde. Det er herefter meningen at 

vedtægtsændringerne skal kunne vedtages på næste repræsentantskabsmøde. 

Ad 5. Henning Jensen har været i arkiverne og udfærdiget en oversigt over hvilke Vandforsyninger 

der har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden foreningen blev stiftet. Bestyrelsen foreslår at 

fremtidig deltagelse i bestyrelsesarbejdet skal ske i en turnusordning. Det vil sige at hvert 

medlem efter tur stiller med en person til KVO bestyrelsen ved eventuel afgang på 

repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen foreslår desuden at de 3 største forsyninger (VCS, 

Næsby og Tarup), altid skal være repræsenteret med 2 medlemmer og resterende 

forsyninger med 3 medlemmer efter tur. Oversigtskema sendes ud til alle KVO medlemmer. 

Ad 6. Henning Jensen har været i kontakt med Mikael Enevold Pedersen, Odense Brandvæsen, 

som kan oplyse at alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart kommune, nu er 

samlet i et fælles beredskab. Mikael vil være den fremtidige kontaktperson ved spørgsmål 

om brandhaner og brug af vand ved brandslukning. Mikael oplyser at man er i gang med at 

udfærdige en strategi for hvad der skal ske med brandhanerne fremover. Mikael og 

eventuelt hans chef vil deltage i næste bestyrelsesmøde, med henblik på at få afklaret 

spørgsmål om brandhaner og brug af vand til brandslukning fremover. Hvis der er spørgsmål 

til ham, vil det være fordelagtigt at sende dem til HJ med henblik på videre sendelse, således 

han kan være forberedt.   

Ad 7. Ingen bemærkninger. 

Ad 8. Bestyrelsesmøde, Næsby Vandværk, 12. jan. 2017 kl. 16.30 

Repræsentantskabsmøde, Vand Center Syd, 6. apr. 2017  

Bestyrelsesmøde, juni 2017, sted og dato ikke fastlagt... 

Ad. 9. Ingen bemærkninger 

 

Henning Jensen, ref. 
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