
   VANDRÅD – RANDERS 
 

        Bestyrelsesmøde d. 25. april 2012 –  kl. 19,00  på Hvidsten Kro 
 
fraværende: Henning Nielsen – Niels Jørn Madsen– Torben Bøgh Nielsen – Peter Nielsen 

 
Dagsorden / referat 

 
 

1.     Protokol ved sekretæren. 
Referat af mødet d. 15. feb.  2012 blev godkendt. 

 
2. Orientering ved kassereren. 

     Årsregnskabet (2011) indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 Regnskabet underskrives forud generalforsamlingen, grundet fravær på dette  
 bestyrelsesmøde. Budget for 2012 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 

2. Eurofins – aftalen 
     Den nye aftale med Eurofins Miljø A/S er godkendt af 30 medlemsvands-vandværker 
 af Vandrådet (den gamle aftale var godkendt af 45 vandværker) 
     Bestyrelsen formoder det skyldes glemsomhed og vil fremhæve fordelene ved 

aftalen på kommende generalforsamling. 
 

4. Møde med Randers Kommune. 
Referatet blev gennemgået og drøftet. 
Der bør udarbejdes en skabelon for Takstblad, som kan benyttes af vandværkerne. 
Vandforsyningplan påbegyndes i 2012 
Beredskabsplan-skabelon (udarbejdet af Dronningborg Vandværk) formodes klar 
til Dronningborg Vandværks bestyrelsesmøde d. 7. juni 2012 
 

5. Aktivitetsplan. 
Planen gennemgået og revideret. 
 

6. Arbejdsplan. 
Planen gennemgået og revideret.   
 

7. Beretning til generalforsamling  
Beretningen blev gennemgået og tilrettelagt. 
Verdo indbydes til deltagelse i generalforsamlingen. 

    
8. Indkaldelse til generalforsamling.  

 Torben udsender indkaldelse til generalforsamling. 
 Randers Kommune (Ove Nørregaard – Jan Hansen) vil orientere 
 Evt. en gruppe fra Assentoft og Kristrup Vandværker  til at orientere 

om erfaringsudveksling (ERFA gruppe) 
 

9. Evt. 
Bestyrelsesmodellen blev drøftet, men den bør bevares som den er nu 
for at få repræsentation ud over hele kommunen. Spørgsmålet tages  
evt. op senere. 
Når der afholdes et fælles møde med ledningsejere til koordinering af ledningsarbejde, 
hvilket afholdes en gang om året hos Randers Kommune, så ønsker vandværkerne at deltage. 
Verdo Varme har haft et renoveringsprojekt i gang i Kristrup, hvilket Kristrup Vandværk 
ikke er bekendt med.  
Kristrup Vandværk har forespurgt Randers Kommune om procedureændring i lignende sager. 

    
   Næste møde: 13. juni  2012.     Bernt Nielsen / ref. 
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