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Selvom vi alle er trætte af at høre om endnu et år i COVID-19’s tegn, hvilket har minimeret 
aktiviteten i Vandrådet betragteligt, så er det nu glædeligt, at det lysner, og at vi i næste periode 
kan sætte gang i flere aktiviteter for alle medlemmer. 

Den nuværende bestyrelse blev valgt ind på en forsinket generalforsamling i september 2020 og 
konstituerede sig samme aften med ny formand og ny kasserer. 

Den første opgave den nye bestyrelse tog fat i var en afstemning af, hvad den kommende periode 
skulle bruges til, og det overordnede tema blev samarbejde og specielt en genstart af dialogen 
med Vandsamarbejde Randers Nord blev sat på dagsordenen. 

Vandsamarbejde har været et generelt tema på bestyrelsens møder i den forgangne periode, da vi 
mener, at dette er en nødvendighed for alle vandværker med de krav, der i dag stilles til os. 

En anden opgave, som jeg her må beklage, ikke er afsluttet, er vedtagelsen af et nyt og opdateret 
fælles regulativ for vandværkerne. Det er ikke lykkes at komme i mål endnu, og dette prioriteres 
derfor højt i starten af næste periode af bestyrelsens arbejde, da det nye standardregulativ 
indeholder flere lovmæssige opdateringer og helt generelle opdateringer, der passer til i dag. 

Bestyrelsen udsendte i starten af perioden en forespørgsel til medlemmerne om ønsker til 
Vandrådets og bestyrelsens arbejde. Medlemmerne svar og ønsker gik primært på mere 
inddragelse i Vandrådets arbejde, mere information, f.eks. cases fra medlemmer, forbedring af 
hjemmeside, et tættere samarbejde med kommunen. 

I denne forbindelse besluttede bestyrelsen at fortsætte med nyhedsbrevene, der i sagens natur har 
været lidt sparsomme pga. lav aktivitet. Hjemmesiden blev opdateret med nyt layout og 
medlemsoversigt, samt aftaleoversigt. Sidst men ikke mindst blev det besluttet, at alle 
bestyrelsesmøder, hvis muligt, startes med et besøg hos et medlemsvandværk, for at høre nyt om 
planer og aktiviteter. Det er foreløbig blevet til besøg hos Øster Bjerregrav og Øster Tørslev 
vandværker, hvilket vi i bestyrelsen gerne vil kvittere for og opfordre andre medlemsvandværker 
om at kontakte os for et besøg og en dialog om både vandværket og Vandrådets arbejde. Endelig 
er der indledt en tættere dialog med Randers Kommune, specielt med henblik på BNBO-opgaven, 
så kommunen nu også bidrager til nyhedsbreve og holder tæt kontakt til Vandrådet i den 
kommende periode. 

I forbindelse med arbejdet i Koordinationsforum er Kurt Rasmussen blevet udpeget som 
repræsentant for Vandrådet. Koordinationsforum er generelt det forum, hvor 
grundvandsbeskyttelse drøftes med Randers Kommune og landbrugets og industriens parter, og 
det er derfor vigtigt, at vi er godt repræsenteret.  

Arbejdet i Koordinationsforum har i perioden også været ret begrænset, men er nu for nylig mundet 
ud i møder med parterne om BNBO-processen, som generelt har været meget efterspurgt af både 
vandværker og landbrug. BNBO-processen starter nu op i efteråret 2021 og løber frem til 
udgangen af 2022, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde på at understøtte medlemsvandværkerne 
undervejs i samarbejde med Randers Kommune. 

Omkring nytår udtrådte Carsten Olesen fra Strømmen Vandværk af Vandrådets bestyrelse, og han 
blev efterfulgt af Niels Peter Gudmundsen fra Vorup Vandværk, der var 1. suppleant. Jeg vil gerne 



takke Carsten for indsatsen, samt sige velkommen til Niels Peter og tak for at komme hurtigt på 
omgangshøjde. 

I løbet af perioden har der været både dialog og møder med Beredskabet vedr. en plan for 
sløjfning af overflødige brandhaner. Dialogen har i første omgang handlet om ansvaret for 
brandhanerne, men også risikoen for vandforureninger, hvor Vandrådet og 
kommunen/Beredskabet ikke er enige om dette. Pt. er sagen der, hvor Beredskabet ønsker at 
sløjfe brandhaner delvist ved at lukke stophanen og male brandhanen sort. I Vandrådets 
bestyrelse er vi enige om, at dette selvfølgelig sænker sandsynligheden for en vandforurening, 
men også at det ikke er en tilfredsstillende løsning. Vi arbejder videre med dialogen med 
Beredskabet og orienterer alle medlemmer undervejs. 

I sommers blev der indgået en ny aftale med Kamstrup om målerkontrol. Aftalen kan ses på 
hjemmesiden, og vi vil i det nye år arbejde på at opdatere de andre aftaler og gøre dem mere 
tilgængelige for medlemmerne. 

I slutningen af perioden har bestyrelsen igangsat et arbejde med at få hvervet de vandværker, der 
endnu ikke er medlem af Vandrådet. Vi mener i bestyrelsen, at vi som Vandråd står stærkere, hvis 
alle er med, og vi mener desuden, at alle vandværker, med det beskedne kontingent in mente, vil 
have gavn af Vandrådet og det samarbejde, der er der. 

I den næste periode vil bestyrelsen fokusere på fysiske temadage for medlemmerne, så vi kan få 
delt viden og gode idéer imellem os. Et oplagt emne er BNBO-arbejdet, men også blødgøring af 
vand/kalkfjernelse er på emnetavlen. Vi håber og opfordrer til, at medlemmerne også byder ind 
med forslag. 

Jeg vil her til sidst opfordre alle medlemmer til at sende opdatering af kontaktoplysninger til 
kasserer@randersvandraad.dk, når der sker ændringer. Det vil hjælpe os gevaldigt. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Vandrådet, 
der er en fornøjelse at arbejde sammen med og mødes med. 

Vi ser frem mod vandsamarbejdet i næste periode. 

 

Pbv.  
 

Peter Nordahn 
Formand for Randers Vandråd 


