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REFERAT af  bestyrelsesmøde den 14.06.11 kl. 19:00
på Hvidsten Kro, Mariagervej 450, 8981 Spentrup.

Til stede: Peder Jørgensen, Helsted Vandværk (Randers Kommune)
Peter G. Nielsen, Værum Vandværk (Langå Kommune)
Erik Backhausen, Spentrup Vandværk (Purhus Kommune)
Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup Vandv. (Sønderhald Kommune)
Poul Pedersen, Gjerlev Vandværk (Nørhald Kommune)
Poul Flak, Lindbjerg Vandværk (Nørhald Kommune)
Anders Peter Sørensen, Frisenvold Vandv. (Langå Kommune)
Jørgen Skjøt, Assentoft Vandværk (Sønderhald Kommune)
Bernt Nielsen, Gassum Vandværk (Purhus Kommune)
Niels Jørn Madsen, Dronningborg Vandv. (Randers Kommune)
Henning Nielsen (ref.), Havndal Vandv., (Mariager Kommune) (fra 19:20)

1. Bestyrelsens konstituering.
Formand: Peder Jørgensen.
Næstformand: Bernt Nielsen.
Kasserer: Peter G. Nielsen.
Sekretær: Bernt Nielsen.

2. Protokol.
Referat af mødet den 14.04.10 godkendt.

3. Orientering v/ kassereren.
Budgetopfølgning omdelt og gennemgået af Jørgen Skjøt

4. Evaluering af generalforsamlingen den 25.05.2011.
En omfattende og vel aflagt beretning blev godt modtaget af generalforsamlingen.
Beretningen kunne måske med fordel have været knap så grundig og have været
aflagt lidt hurtigere.

Det er ikke særlig smart at letfordærvelige madder står fremme på bordene al den tid
det tager at afvikle generalforsamlingen.

5. Forretningsorden – godkendelse v/ Torben.
Her er tale om en efterretningssag. Forretningsordenen er vedtaget på sidste
bestyrelsesmøde. De manglende underskrifter indhentet.

Forretningsordenen lægges ud på FVD’s hjemmeside.

6. Arbejdsplan.
Arbejdsplanen gennemgået og tilrettet. (Den reviderede version er lagt ud på FVD’s
hjemmeside den 21.06.2011).
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7. Videre samarbejde med Verdo.
Vi har en klar interessekonflikt i forh. til Verdo: vi arbejder for at bevare den
decentrale vandforsyning i Danmark og Verdo mener i princippet at et vandforsy-
ningsselskab i Danmark er nok.

Den interessekonflikt skal ikke afholde os fra at samarbejde med Verdo på områder
hvor vi har fælles interesser og i øvrigt kan hjælpe hinanden. Der er nævnt et par
mulige samarbejdsområder under pkt. 9 og det vil være oplagt at inddrage Verdo i
de kommende forhandlinger med Randers Spildevand A/S.

8. Mail-adresser til vandværkerne.
Der er opstået tvivl om hvorvidt vores e-mail-udsendelser når ud til alle vores
medlemsvandværkers officielle kontaktadresser og alle vandrådsbestyrelses-
medlemmer.

Det er nok ikke helt let at holde mailinglisten opdateret, men sålænge vi sender ud
med åben mailingliste kan bestyrelsesmedlemmerne jo prøve at hjælpe med at
kontrollere at alle dem der skal have besked også får besked!

9. Temadag – forslag til emner.
Blue Idea? Vandsektorloven (Verdo?)? Teknisk erfaringsudveksling? Energirådgiv-
ning? Lækagesporing (Verdo?)? Randers Kommune; teknisk tilsyn, takstblad?
Vandafledningsbidrag (Randers Spildevand)? Økonomistyring?

10. Ejendomsskat.
Flere kommuner er begyndt at ophæve vandværkernes fritagelse for ejendomsskat.
Modtrækket fra vandværkernes side er at anmode Skat om at få ejendomsværdien
ansat til 0.

Kristrup Vandværk har udarbejdet en formular der kan bruges ved klage over
ejendomsvurderingen. (Orientering og formular er sendt til medlemsvandværkerne
pr. e-mail den 21.06.2011).

11. Betalingsvedtægter for Randers Spildevand A/S.
Uden at Vandråd Randers har haft lejlighed til at udtale sig er det lykkedes Randers
Spildevand A/S at få kørt en betalingsvedtægt der tilsyneladende også berører
vandværkerne, igennem det kommunale godkendelsessystem!!

12. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 31.08.11 kl. 19:00 på Hvidsten Kro.

31.08.2011

Henning Nielsen


