VANDRÅD – RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2012 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat
Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem, Martin Pedersen, velkommen
1.

Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formand: Peder Jørgensen.
Næstformand: Bernt Nielsen
Sekretær: Bernt Nielsen.
Kasserer: Peter G. Nielsen.

2. Protokol.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. april 2012: godkendt
Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2012: godkendt
3. Orientering ved kassereren.
Kassereren uddelte rapport om budgetopfølgning
og kassebeholdning pr. d.d.
4.

Evaluering af generalforsamling d. 23. maj 2012.
Flot mødedeltagelse – En god tilpasset beretning
Flere gode indlæg bl. a. om evt. ERFA grupper for små vandværker,
spørgsmålet tages op igen, hvis det er et ønske fra vandværkerne.
Dirigenten bør måske oplyse hvordan valget til bestyrelsen foregår.

5. Mail-adresser til vandværkerne.
Der skal kun være én mail-adresse til hvert vandværk.
Normalt er det formanden, men den kan uddelegeres til et andet
bestyrelsesmedlem.
6.

Temadag – forslag til emner
Emner til en temadag/aften kunne være:
Tilstandsrapport (teknik tilsyn er ikke tilstandsrapport)
Erfaringsudveksling
Vandanalyser (gennemgang af de hyppigste årsager til forurening, hvad gør man
ved en forurening?.)
Hvordan læser man en vandanalyse – hvad er Eurofins pais.

7.

Beredskabsplan.
Det nedsatte udvalg har udarbejdet et oplæg til beredskabsplan.
Niels Jørn Madsen gennemgik Dronningborg Vandværks nylig udarbejdede
beredskabsplan Der bliver lagt en skabelon på hjemmesiden, der kan bruges af
vandværkerne. Beredskabsplanen bør revideres en gang årlig bl. a. af hensyn til nye
personnavne og telefonnumre

8.

Aktivitetsplan.
Planen blev gennemgået og revideret

9.

Arbejdsplan.
Planen blev gennemgået og revideret

10.

Evt.
Der blev refereret fra et møde i Region Midt 12. juni, om bl. a.
10 og 25 meter grænsen
Evt. etablering af vandfond i Vandrådets regi.
Nyt medlem: Stangerum Vandværk
Der mangler 12 vandværker som ikke er tilsluttet Eurofins-aftalen

.
Næste møde d. 29. august 2012.

Bernt Nielsen/ref.

