
   VANDRÅD – RANDERS 
 

        Bestyrelsesmøde d. 30. november 2011  –  kl. 18,00  på Hvidsten Kro 
 
 

Dagsorden / referat 
 
 

 
1.     Protokol ved sekretæren. 

Referat af mødet d. 31. aug. 2011 blev godkendt 
 

2. Orientering ved kassereren. 
Kontingentindbetalinger for 2011 blev omdelt. 
Kassereren oplyste der måske var fejl i indbetalingerne, 
idet der var ændringer i interessentantallet fra sidste gang. 
 

3.    Analyseaftaler. 
     Resultater af tilbud fra Analysefirmaerne blev fremlagt. 
     Der er tilbud fra eurofins – AnalyTec h – Alcontrol. 
     Bestyrelsen valgte tilbuddet fra eurofins, som giver ca. 50 % 
     rabat i forhold til listepris. 
     Ikke medlemmer tilbydes samme aftale, såfremt de bliver 
     medlem af vandrådet. 
     Torben laver salgsbrev til ”ikke medlemmerne”. 
 

4. Regulativ for vandværker i Randers Kommune    
Regulativ er godkendt af Randers Kommune, og vil blive lagt på 

               hjemmesiden, hvorefter vandværkerne kan ”download” regulativet 
               og derefter udskrive det (evt. til uddeling til vandværkets medlemmer) 
               Vandværkerne gøres opmærksom på, at der kan opkræves afgifter 
               for vand til brandslukning. Vandrådet tager sagen op 1 til 2 år om dette 
 skal gælde for alle vandværker. 
 

    5.    Forbruger- og økonomistyring 
Der arbejdes videre, om evt. nabohjælp, samarbejde m.v. inden for 
Vandrådets område    

       .     
6.     Forretningsorden på FVD hjemmeside. 
     Forretningsorden er lagt på hjemmesiden. 

    
7.      Mail-adresser på vandværkerne. 
 Der arbejdes løbende videre med de rigtige mail-adresser på 
 medlemsvandværkerne – også gerne mail-adresse til formanden. 
   . 
 
 
 



 
8.      Regionsvandrådsmøde. 
 10 kommuner var mødt til regionsvandrådsmøde på Låsby Kro 
. Fra Vandråd-Randers mødte Peder Jørgensen, Bernt Nielsen, 
 Erik Backhausen og Poul Flak. Fra Randers Kommune mødte Jan Hansen. 
 På mødet blev der bl. a. drøftet zoner omkring boringer. 
 LER mangler forsyningsområder fra nogle vandværker. 
 Tilstandsrapporter fra kommunen, som bliver meget omfattende. 
 Indlæg fra de deltagende vandråd. 
 
9.      Arbejdsplan. 
 Arbejdsplanen blev gennemgået og revideret. 
 Den reviderede plan bliver lagt på hjemmesiden. 

Husk at lave egen tilstandsrapport eller få et firma til at lave det. 
          

            10.    Temadag – evaluering.      
Temadagen d. 12. november på Verdo forløb fint med mange gode indlæg. 
Den manglende tilslutning skyldes måske, at det holdes en lørdag. 
Bestyrelsen arbejder videre med, at det muligvis er bedre med en hverdagsaften, 
med kun eet eller to punkter på programmet. Evt. 2 aftenmøder i 2012. 
Evt. mødepunkter kunne være tilstandsrapporter, uddybning af vandanalyser. 

 
11.    Resultater i Vandråd-Randers 

 Er resultaterne for vores arbejde gode nok ?   
 Punktet tages op igen på næste møde. 
          
            12.    Evt. 

Vandrådets arbejdsform blev diskuteret. 
 
Næste møde d. 15. februar 2012 
   
 
    Bernt Nielsen/ref. 
 
 
 
 
 
       
   
  
   
 
     
 
 
 
 
 
 



       
   
   


